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Haren

Veel granaten vallen in gebied Nederlandse VN-bataljon

Al
200

(AFP,GPD,Reuter)
Libanese
christenen hebben vanmorgen hevige beschietingen uitgevoerd op
—

doden,

gebieden in Zuid-Libanon waar
Palestijnen verblijven. Ook gebied dat wordt bewaakt door troepen van de Verenigde Naties
kwam onder artillerievuur te liggen. Israël heeft berichten dat ook
Israëlisch geschut aan de be-
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80.000

schieting deelneemt niet bevestigd. Op VN-gebied waar het

Nederlandse contingent zich bevind zijn tientallen granaten neergekomen. Geen van de Nederlandse militairen zou daarbij gewond zijn.

FC Groningen

zakt terug

Als gevolg van een wegafsluiting zijn
47 Nederlandse VN-militairen op verlof
in Israël gestrand bij het VN-hoofdkwartier in Nakoera. Ze zullen daar voorlopig
moeten blijven. Tientallen Nederlanders konden in omgekeerde richting
niet naar Israël vertrekken voor een kort
verlof. Enkelen liepen daardoor een ontmoeting met familieleden die een vakantiereis naar Tel Aviv hadden gemaakt,
mis.
In Beiroet, de hoofdstad van Libanon
is gemeld dat bij beschietingen vanuit
Israël die al drie dagen duren de Palestijnse kampen Rasjidjiech en El-Boes
onder vuur kwamen. Hier wonen in totaal 18.000Palestijnse vluchtelingen. De
kampen zijn gesitueerd bij Tyrus waar
men winkels en banken heeft gesloten en
de stad uit gevlucht is.
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SPORTt/m3l

Het dubbele voetbalprogramma
met de Paasdagen heeft voor FC
Groningen een triest verloop gehad.
Als enige ploeg in de eerste divisie
vergaarden de Groningers geen enkel punt. Ze verloren de beide

duels tegen Willem 11, waardoor de
kampioenskansen een forse deuk
opliepen.
Excelsior liep drie punten uit
via een overwinning (5-0) en een gelijk spel tegen SC Veendam en Fortuna SC is FC Groningen bijzonder
dicht genaderd.
In de eredivisie zette de aftakeling van het langdurig leidende
Roda JC zich voort. Met een oogst
van slechts één punt uit de 'doublé'
tegen FC Utrecht werden de Limburgers voorbij gestreefd door Ajax
en Feyenoord, die de maximale
winst vergaarden.
De tafeltennissers van Midstars
verzekerden zich in Deventer van
een nieuw seizoen op het hoogste niveau door de beslissingswedstrijd
tegen Docos met 6-4 te winnen.
Somberder zijn de perspectieven
voor het Groninger Cream Crackers, dat het tennisseizoen opende
met twee forse nederlagen.
•

Onweerstoringen
schuldig aan
snel weercontrast
(Van een onzer verslaggevers)

In het weerbeeld tijdens de Paas-

dagen zat eengroot contrast. Eerste
Paasdag gaf zomerse temperaturen
te zien met hier en daar zelfs 22gra-

den Celcius. Op Tweede Paasdag
was het weer totaal anders. De thermometer gaf op de meeste plaatsen
niet meer dan zes graden aan.
Volgens onze weerkundige medewerker Jan Pelleboer, die het koude
weer niet eerder dan dinsdag had
verwacht, kwam de onverwachte
weersomslag door onweerstoringen,
die zondagnacht versneld over ons
land zijn geduwd door een hogedrukgebied bij Schotland. „Zelfs in
het jaar 2000 kun je met de mo-

dernste weercomputers zoiets niet
voorzien," aldus het excuus van
Pelleboer.
Zie ook pag. 3

Israëlische militairen bij de zon-

dag gedode Palestijnen.

Treinramp Mexico:
17 doden

Zes doden bij

treinbotsing
in Schotland
Zeker zes mensen zijn gisteren om
het leven gekomen bij een botsing
tussen twee treinen in Schotland.
Onder de doden zijn de beide
bestuurders van de treinen. Tenminste 62 mensen raakten bij het ongeluk nabij de Schotse plaats

Paisley gewond. Niet uitgesloten is
dat nog meer slachtoffers tussen de

wrakstukken worden gevonden.

In Mexico kwamen in het paasweekeinde 17 mensen om het leven
en raakten 63 personen gewond bij
een treinongeluk in Nogales.

In VS al eerder
incident met

kerncentrale
gelijk aan dat

En verder

van Harrisburg

3. Grillig paaaweekeinde.

de kernreactor in het Amerikaanse Harrisburg heeft zich een soortgelijk ongeval
voorgedaan in de kerncentrale van Toledo in de staat Ohio. Ook die installatie
was evenals de reactor in Harrisburg
door Babcock en Wilcox gebouwd.
Het nieuws over deze bijna-ramp werd
onthuld door de omroep WJZ-TV in Baltimore en later bevestigd door de Amerikaanse commissie voor toezicht op kerncentrales NRC. Volgens het tv-station
ontdekte het personeel van de centrale in
Toledo in september 1977 bijtijds dat er
iets fout dreigde te gaan en voorkwam
daardoor erger. De NRC zei dat de
centrale na het incident twee weken

4. Crematorium voor dieren.
5. Stadsnieuws.
9. Radio, tv en Noorder Rondblik.
10. Strips.
11. Kerk en mens.
13. Rockagainstßacism.
15. Marktberichten.

WEERSVERWACHTING
Weereverwachting van het KNMI

minder wind
Droog weer met enkele opklaringen. Minimumtemperaturen rond 2 graden en
mogelijk
nachtvorst. Middagtemperaturen ongeveer 10 graden. Tot matig afnemende noordenwind. Later weinig wind.

daklozen

Nieuwe aardschok treft

rampgebied Joegoslavië
(GPD, Reuter, AP) Een hevige aardschok heeft vanmorgen opnieuw het al door aardbevingen
—

geteisterde gebied langs de Joe-

goslavische kust van de Adriatische Zee getroffen. Weer werd
schade toegebracht aan badplaatsen en bergdorpen. Bij een
eerdere aardbeving afgelopen zondag kwamen 200 mensen om het leven. Meer dan 600 mensen werden
toen gewond. Het is nog onbekend
of de jongste schok slachtoffers
heeft veroorzaakt. In het getroffen
gebied in de deelstaat Montenegro
zijn nu 80.000 van de 100.000 mensen die er wonen dakloos.

Infiltranten
•

Al anderhalfjaar vóór het ongeluk met

gesloten is geweest.

Eerder heeft de Amerikaanse commissie bekend gemaakt dat in het afgelopen
jaar 2835 incidenten in kerncentrales in
de VS zijn geregistreerd. Alle kerncentrales, aldus de NRC, zijn om veiligheidsredenen tenminste één keer stilgelegd.
Gemiddeld hebben de kerncentrales
voor 67,2 procent productief gefunctioneerd, dat wil zeggen twee op de drie
dagen.

Zes Palestijnse guerrillastrijders zijn
in de afgelopen nacht gedood toen ze
vanuit Libanon Israël wilden binnenkomen. Dat heeft een Israëlische militaire woordvoerder vanmorgen officieel
bekend gemaakt. Bij het incident in de
omgeving van Zarith werd één Israëli
doodgeschoten en raakten zes anderen
gewond. Zondag meldde Israël een soortgelijke Palestijnse actie bij de rivier de
Jordaan, waarbij vier guerrillero's werden gedood.
Volgens majoor Haddad de leider van
de rechtse christenen in Zuid-Libanon
die steun van Israël krijgen, willen de
christelijke privé-legertjes verhinderen
dat het geregelde Libanese leger in
Zuid-Libanon de macht van de regering
in Beiroet herstelt. Er zou een 500 man
sterk Libanees bataljon op weg zijn naar

Vanmorgen maakte zich weer
grote paniek meester van de bevolking. De tienduizenden mensen
hebben de nacht in de open lucht
moeten doorbrengen. Slechts weinigen beschikken over een tent.

Zuid-Libanon.

De afgelopen dagen zijn ook stellingen
beschoten in de buurt
van Kaukaba. Daarnaast hebben de
christelijke troepen enkele VN-stellingen omsingeld en de bewegingsvrijheid van de blauwe baretten aan
banden gelegd.
van VN-troepen

Mandaat loopt af
De crisis in Libanon komt slechts enkele dagen voordat de Veiligheidsraad
van de Verenigde Naties bijeenkomt om
over de verdere taak van de VN-troepen
in Libanon te besluiten. Het mandaat
van de VN-troepen loopt officieel donderdag af. Volgens dit mandaat had de
VN tot taak bij te dragen tot het herstel
van het Libanese staatsgezag in ZuidLibanon. Daar is echter gedurende het
laatste halfjaar weinig van terecht gekomen, door het felle verzet van de christelijke privé-legertjes, die het beheer over
het zuidelijke deel van Libanon niet willen opgeven, en daarbij Israël vierkant
achter zich weten.

vrouw

kijkt naar de ruïne
van haar huis.

Libanese christenen
beschieten Palestijnen
NIEUWSBLAD
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•

de commandant van het invasieleger wordt door de inwoners van Kampala op de schouders genomen.
•

Öyite Ojok,

Idi Amin waarschijnlijk
naar Libië gevlucht
De ver(Reuter, DPA, AFP, UPI)
jaagde president van Oeganda Idi Amin
heeft het land verlaten. Hij is in een door
een Libische piloot bestuurd vliegtuig
naar een Arabisch land gegaan. Hij heeft
—

waarschijnlijk in Libië asiel gekregen.
Aldus heeft radio Kampala gemeld, dat
onder controle staat van de nieuwe
machthebbers.
Regeringsfunctionarissen hebben gemeld dat de gevreesde geheime politie

Strijd
tegen
Somoza
In Nicaragua
is de strijd tegen
president Somoza
.opnieuw
opgelaaid. Felle gevechten
vinden
plaats tussen leden
van
het San•

dinistisch

be-

vrijdingsfront en
de Nationale Garde, Somoza 's leger.
Op de foto leden
van de Nationale
Garde,
die in
Estelli de Spaanse
journalist Alfonzo
Rojo
arresteren.
Hij wordt beschuldigd van hulp aan
de Sandinisten.

De beving van zondag was krachtiger
dan die in 1963in het gebied rond Skopje
-de hoofdstad van de deelstaat Macedonië- waarbij ruim 1000 mensen het leven
verloren. De kern -epicentrum- van de
beving van zondag lag ruim 30 kilometer
van het vasteland in de Adriatische Zee.
De grootste verwoestingen werden aangericht in de Joegoslavische kustplaatsen Herceg-Novi, Ulcinj, Bar, Budva en Kotor en in de stad Skutaru in Albanië. In dit land kwamen bij die beving
35 mensen om.

De aardschok deed zich voor om 8.20
Nederlandse tijd en bereikte een
kracht van 7,2 op de schaal van Richter.
Zondagmiddag en gisterochtend werden
eveneens nieuwe schokken geregistreerd, maar deze waren minder
krachtig. De schok van vanmorgen had
een kracht van 6,5.
uur

van Amin kort voor de val van de
hoofdstad meer dan honderd gevan-.
genen met handgranaten heeft gedood.
In het hoofdkwartier van Amin werden
enige totaal uitgeputte en uitgehongerde
gevangenen aangetroffen, die meer dan

een maand in leven zijn gebleven door
het eten van vlees van de lijken, die om
hen heen lagen. Het hoofdkwartier van
Amin, waar de gruwelen werden ontdekt, is een rosé gebouw vlak bij het buiten van de verdreven dictator op de berg
Nakasero. Toen Tanziaanse militairen
het gebouw bereikten lagen buiten
twaalf lijken.
Uit Kampala is vernomen dat de in
Engeland geboren Bob Astles, Amin officieuze woordvoerder, in Kenia wordt
vastgehouden en verhoord. Hij was er in
geslaagd naar Kenia te vluchten.'

Ondertussen is het nieuwe bewind in
Kampala door meer landen erkend,
waaronder Engeland. Nederland heeft
de regering van de nieuwe president Luie
daarentegen nog niet erkend.

Het reddingswerk is door deze naschokken ernstig bemoeilijkt. Grote delen van de kustweg langs de Adriatische
Zee en van de verbinding tussen Budva
en het verder landinwaarts gelegen Titograd zijn vernield. Nog steeds vinden
reddingsploegen doden en gewonden in
de puinhopen. De ruim 2000 toeristen,
die in de kustplaatsen hun vakantie
doorbrachten, werden naar Dubrovnik
en Titograd overgebracht.

De situatie van de daklozen in het
rampgebied is, nog afgezien van de recente aardschok, er weinig beter op geworden. In destreek is het zwaar gaan regenen. De regen weekt stenen los die op
de wegen vallen waardoor deze geblok
keerd raken. Dit verhindert red
dingsploegen bij hun taak. Medische au
toriteiten hebben de regering in Belgra
do om entstof verzocht ter vaccinatie
van de bevolking tegen tyfus. De hygiënische omstandigheden waaronder de
getroffenen verkeren zijn uiterst slecht.

Inspectie wil ingrijpen
bij het Refajaziekenhuis
De geneeskundige inspectie van de Provinciale Volksgezondheid in Groningen
dreigt met maatregelen tegen het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal. Dit naar aanleiding van een klacht van een patiënt, die sinds zijn behandeling in dit ziekenhuis
ernstig ziek thuis ligt. Anderhalfjaar lang gaven de directie en het bestuur ontwijkende antwoorden op de klacht. De geneeskundige inspectie overweegt nu in te grijpen.
Nadat het Nieuwsblad van het Noorden contact had opgenomen met de inspectie,
heeft de directeur van het ziekenhuis 20 maanden na het voorval aangeboden de
"zaak definitief te willen uitpraten".
Zie verder pagina 3.
—

—
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Vader: 'Petra is ergens in Europa'

Pressie zegt:

Politie onderzoekt ontvoering meisje
(Van een onzer verslaggevers)
De Rijkspolitie in Drenthe is een onderzoek begonnen naar de ontvoering
door haar vader van de 3-jarige Petra
Heijne uit Zuidlaren. De 36-jarige Bennie Heijne wil op deze manier voorkomen dat het kind wordt opgevoed door
zijn vrouw, met wie hij in scheiding ligt.
De rechtbank in Assen wees het kind vorige week toe aan de moeder.
Bennie Heijne is zaterdagavond en
zondagmiddag door de recherche verhoord: Hij heeft toegegeven dat het kind
..ergens in Europa" is ondergebracht.
Waar precies, zegt hij niet te weten.
Een woordvoerder van de Rijkspolitie

in Assen wil geen commentaar geven op
deze „onverkwikkelijke affaire". ~Rust
in deze zaak is in het belang van het
kind", aldus de woordvoerder. Op de
ontvoering van een kind staat een maximum straf van twaalf jaar.

De 3-jarige Petra werd door de rechtbank voorlopig aan de moeder toegewezen, mede naar aanleiding van een rapport dat werd opgesteld door de Raad
voor de Kinderbescherming in Assen.
Bennie Heijne heeft felle kritiek op deze
Raad. Volgens hem is zijn ex-vrouw niet
in staat het kind op te voeden. ~Ze heeft

zich in het verleden weinig om het kind
bekommerd, en heeft slecht voor haar
gezorgd. Ze is enkele keren weggelopen
zonder het kind", zegt Bennie Heijne.

De ex-vrouw van Heijne ontkent slecht
voor Petra te hebben gezorgd.
Volgens de heer H. R. Smids van de
Raad voor de Kinderbescherming in Assen heeft men geprobeerd een oplossing
te vinden voor de problemen. „Een gevecht om een kind is niet in het belang
van het kind", aldus de heer Smids. Men
kwam echter met beide ouders niet tot
overeenstemming. Volgens de heer
Smids zijn er toen gesprekken geweest.
„Daarnaast hebben wij informatie in-

gewonnen bij enkele artsen. Ons advies

aan de rechtbank is gebaseerd op de toekomstmogelijkheden van dit zieke kind.
Het (heeft nogal wat verzorging nodig.

Wij vinden dat de moeder beter die extra
zorg kan geven dan de vader".
Op de vraag op grond waarvan de
Raad deze conclusie heeft getrokken,
zegt de heer Smids dat dit ook heeft te
maken met de deskundigheid van de
Raad op dit gebied".

Bennie Heijne noemt de uitspraken
heer Smids waanzin. „Ik ga door
tot het uiterste om Petra te behouden",
van de

zegt hij.

Ook meubelgigant in Groningen moest op Paasmaandag deuren sluiten

Politie sluit
beurs in Assen:
Honderden
mensen voor dichte deur
Epenhuyzen wegens overtreding van de winkelsluitingswet.

Overval op

geldtransport:
buit 20 mille
jongemannen hebben vanmorgen met bedreiging van vuurwapens
de begeleiders van een geldtransport een
casette met 20.000 gulden afhandig gemaakt. Ze gingen er op een bromfiets
vandoor. Het tweetal is spoorloos. De
overval werd gepleegd aan de achterzijde

Twee

van een NMB-bijkantoor aan

velandseweg.

de 's Gra-

Industrieel ontvoerd
In de Italiaanse stad Monza is
gisteren de 64-jarige industrieel
Pasquale
Ventura,
presidentdirecteur
de
van
Venturametaalbedrijven, ontvoerd. De Italiaanse politie verklaarde dat onbekende mannen Ventura onder bedreiging van wapens uit zijn kantoor
hadden geleid. Ventura is ernstig
hartpatiënt. Hij is het dertiende
slachtoffer van een ontvoering dit jaar
in Italië.
«,

Italiaanse sopraan
Caniglia overleden
In Rome is op ,72-jarige leeftijd Maria Caniglia overleden. Ze werd in de
jaren dertig wereldberoemd als sopraan zangeres. Ze was de weduwe
van de Italiaanse componist en dirigent Pino Donati.
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Ook de meubelgigant Johan Franke
heeft om dezelfde reden Paasmaandag
op last van Justitie de deuren van zijn
bedrijf op het industrieterrein in Assen
voor het publiek moeten sluiten.
Inmiddels hebben de standhouders
van de beurs aangekondigd een schadeclaim te zullen eisen van de organisator

van de beurs, de heer W.L. Holebeek uit
Groningen. Dit, omdat zij zich behoorlijk tekort voelen gedaan door de sluiting
van de beurs. Volgens directeur H.
Blomsma van een Asser meubelzaak
heeft zijn bedrijf er duizenden guldens
schade door geleden. Hij wil dit verhalen
op de organisator. Dezelfde geluiden komen van andere zaken.
Volgens wethouder A. Hulshof van Assen heeft de gemeente in eerste instantie
wel een vergunning gegeven voor de
beurs op beide Paasdagen. ~In principe
was de zaak rond. Later is er contact geweest met de officier van Justitie. Die
ging er niet mee akkoord. De beurs was
volgens hem niet ruim genoeg van opzet
en daardoor in strijd met de winkelsluitingswet," aldus de wethouder.
De heer Holebeek is niet verrast door
de eis tot schadevergoeding. ~Ik zou het
zelfde hebben gedaan als mij dit overkomen was," zegt hij. „Verder kan ik er
nog weinig over zeggen; ik moet het allemaal eerst eens een week laten bezinken." Het was de eerste beurs, die de
Groninger organiseerde.
Hij sloot de beurs meteen toen de politie en de officier van Justitie in de Tri-

anthahal kwamen.
Bij de meubelzaak Franke liep de zaak
iets minder vlot. Franke, die vorig jaar

met Kerst ook al een proces-verbaal had
gehad, omdat hij tweede Kerstdag open
was, opende zijn toonzaal om tien uur
paasmaandag. ..Ik heb een groothandelsbedrijf en daarom geldt voor mij de
winkelsluitingswet niet" voerde hij als
argument aan. ..Van het proces-verbaal
in november heb ik ook nooit meer iets
gehoord." Verder commentaar wilde hij
pas na overleg met zijn juridisch ad-

Een bord op de
deur van de Trianthahal geeft de
•

sluiting aan.

abonnementsprijs ƒ 41.85 per drie maanden
(postabonnementen ƒ 49.50)
per maand/1«. 17: per jaar ƒ 164.55
advertenties ƒ 1.22 per mm exclusief 4% btw.
minimum 10mm.
losse nummers/0.60 inclusief 4% btw.

in de kwestie van de firma Huizing in NieuwRoden. De heren H. Hui-

in hongerstaking omdat
galvaniseerbedrijf
het
van Huizing in NieuwRoden de opgelegde zui>veringsheffing niet kan
betalen. Mogelijk zullen

beiden
hun
hongerstaking beëindigen als
er vanmiddag positief
wordt beslist over deze
zaak in het provinciehuis
te Assen. Zo niet dan zijn
zij van plan verder te

PvdA-

zing en M.Brinkhorst zijn

üm 11 uur stond adjudant K. Sants,
de afdeling bijzondere wetten van de
Asser politie, bij Franke op de stoep en
sommeerde hem om de zaak te sluiten.
Franke wilde een sluitingsbevel zien.
Dat had de politieman niet bij zich.
Franke besloot daarom, na overleg met
zijn advocaat, om de toonzaal open te
houden. Gistermiddag om kwart over
één verscheen de politieman opnieuw nu
in gezelschap van officier mr. Van Epenhuyzen. Franke moest onmiddellijk de
zaak sluiten. Zou hij dit niet doen, dan
was de politie genoodzaakt „om andere
maatregelen te nemen." Overleg met
zijn advocaat werd Franke niet gegund.
van

De toonzaal werd ontruimd en de deuren
verzegeld.
„Franke is detaillist en was in overtreding. Dat hij nog niets gehoord heeft
van het proces-verbaal, dat Tweede
Kerstdag is opgemaakt, komt, omdat er
wat administratieve vertraging is opgetreden," zegtadjudant Sants.

Geleidelijk enkele opklaringen. Weinig of
geen neerslag. Afnemende koude noordelijke wind. Overdag
10 a 12 graden, plaatselijk nachtvorst.
Vooruitzichten:
Enkele dagen te koud

(door

'Commissaris van
Koningin moet
bemiddelen in
kwestie-Huizing'

Het

raadslid D. L. Ingelse
heeft de commissaris van
de Koningin in Drenthe
verzocht te bemiddelen

gaan met hun actie.
Raadslid Ingelse wil
dat de commissaris van
de Koningin zodanig bemiddelt dat de werkgelegenheid in NieuwRoden behouden blijft,
dat er op korte termijn
een zuiveringsinstallatie
komt bij het bedrijf, dat
er een regeling komt voor
betaling van de achterstallige
zuiveringslasten en dat de
parfïjen gezamenlijk een
uitweg uit de problemen
zoeken.

Willem de Jong vrijwel zeker niet terug

Minne Dijkstra waarnemend
hoofd van Radio Noord

Jan Pelleboer)

Waren de paasdagen maar één dag
vroeger gevallen, dan hadden wij met zaterdag 19 en zondag 21 graden ook in
Groningen na 1949 de warmste pasen
van de laatste 50 jaar kunnen noteren.
Nog zoveel satellieten en nog zulke grote
computers zullen ook in de toekomst niet
kunnen voorkomen dat zich dergelijke
radicale weersomslagen voordoen, die
niet waren voorzien.
In de vooruitzichten die ik zaterdagmorgen voor dit overzicht doorbelde,
staat ~maandag opklaringen, daarna
een koudere noordelijke luchtstroom".
Duidelijk was dit na pasen verwacht.
De temperatuurval was abnormaal
groot. Plaatselijk in ons land van zondagmiddag 23 naar maandagmiddag 7
graden (16graden verschil in 24 uur lijkt
wel Amerikaans). Een dergelijke misser
komt voor weerkundigen hard aan. Maar
nog harder voor horecabedrijven, speeltuinen en ijsverkopers, die zondagavond
voor de volgende dag op een nog grotere
omzet zullen hebben gerekend.
Het snel versterken van hogedruk bij
Schotland deed een aanvankelijk zwakke onweerstoring zondagmiddag en
-avond van Noord-Holland naar Noordoost-Nederland trekken. Groningen
kreeg 6 mm regen, Eelde 12 mm, Zwolle
14, Bronnegerveen bij Borger 19 mm. Op
tal van plaatsen werd daarbij maandagnacht onweer waargenomen.
De storing activeerde zich, en lag vanmorgen boven Duitsland. De koude
lucht was gisteravond al tot bij ZuidFrankrijk en de Alpen doorgedrongen.
Barometer standen
Metingen in de stad Groningen
Vanaf gistermorgen 10 uur tot hedenmorgen 10 uur.

ontslag eind februari van het adjuncthoofd van deze omroep, mr. Joris
Stam,werd De Jong voorlopig van al zijn
functies ontheven. Hij heeft de NOS laten weten in te zijn voor een andere functie binnen dezeomroepstichting.
Sinds vandaag is drs. Minne Dijkstra,
hoofd regionale zaken van de NOS,
waarnemend hoofd van Radio Noord.
Deze functie is zes weken in handen
geweest van de heer S. Broekema, die
eind februari door de NOS werd aangesteld als bewindvoerder. Broekema
kan echter zijn werkzaamheden als directeur van de Culturele Raad van Groningen en het bewindvoerderschap niet
langer combineren.
De coördinatie van de gang van zaken
bij Radio Noord is momenteel in handen
van Roel Dijkhuis en John Bolt. Het gaat
hier om een interne regeling. Freelancemedewerker Pieter Rijlaarsdam, die samen met Joris Stam werd beschuldigd
van
commerciële nevenactiviteiten,
waarvan volgens de NOS tot nu toe niets
is gebleken, heeft zijn ontslag aangeboden.

Lid Guardia
Civil gedood
In Spaans Baskenland hebben terroristen vandaag weer een lid van de Guardia Civil neergeschoten. Het slachtoffer is de 24-jarige Juan Bautista Garcia.
Hij werd bij Tolosa met een kogel in zijn
borst aan de kant van de weg gevonden
door een vrachtwagenchauffeur. Garcia
stierf tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. Hij is sinds 1 januari het 38ste
slachtoffer van het terrorisme in Spanje.

Twintig jaar aardgas
voor Thailand
In de Golf van Thailand is een hoeveelheid aardgas ontdekt van bijna
200 miljard kubieke meter. De hoeveelheid zou voldoende zijn om de binnenlandse behoefte van Thailand voor
twintig jaar te dekken.

Zwitserland en Oostenrijk kwamen
gistermiddag nog wel op 20 graden. In
Denemarken en in de Ardennen werd
gisteren zelfs nog natte sneeuw gemeld.
Het blijft de komende dagen te koud.
Geleidelijk meer hogedrukinuloed uit
het westen, met meer opklaringen en een

afnemende koude noordenwind. Over-

dag voorlopig niet meer dan 10 d 12 graden en in de nacht nachtvorstkans. Al
met al een fikse afknapper, na die paar
warme en mooie dagen.
WAARNEMINGEN GRONINGEN (stad)
Temp. hedenmiddag 14.00uurs.s gr. C.
Max. temp. gisteren 9.ogr. C.
Minimum temperatuur afgelopen nacht 4.3
gr.C.
Neerslag afgelopen etmaal 0.3 mm
Wind vanmorgen om 10 uur N 3.
ZON EN MAAN
Zon op morgen 6.32 onder '20.36.
Maan op morgen 0.59 onder 9.49
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(Van een onzer verslaggevers)
Willem de Jong, hoofd van de regionale omroep Radio Noord, keert vrijwel zeker niet bij deze omroep terug. Na het

viseurgeven.

-

-

gevers)
Roder

voor het
Noorden

Wat een paasafknapper:
van bikini in de winterjas

PvdA-raadslid Roden:

(Van een onzer verslag-

Verwachting

aprilweer.

(Van een onzer verslaggevers)

Enkele honderden mensen uit het gehele Noorden hebben dit Paasweekeinde een tevergeefse reis gemaakt naar de huishoudbeurs Bartje in de
Trianthahal in Assen. Bij aankomst bleek de beurs, waarvoor met een vliegtuig boven Assen en omgeving nog reclame was gemaakt, gesloten. Dit gebeurde zaterdagavond op last van de Asser officier van Justitie mr. C.J. van

Over koude douche
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Filmhuis: dag. 19.30, 22.00 Messer im Kopf
(16).

The Movies: di.

AGENDA VAN

MINNE DIJKSTRA

Dinsdag 17 april

De Oosterpoort: 20.15 Abbie de Quant
fluit en Edward Witsenberg harp.
Muziekschool: 20.15 Recital Bernard Kruysen en Gerard van Blerk. resp. bariton
pia-

—

—

Kind verdronken
in bezinkselput
De anderhalf jaar oude Bartholomeus Moors uit Tilburg is in een bezinkselputje in de achtertuin van zijn
oma in Breda verdronken. Het kind
was buiten aan het spelen. Op een zeker moment miste de moeder het jongetje. Zij vond het in het bezinkselputje waar dertig centimeter water in
stond.

—

no.

De Troubadour: 22.30 Super Jazz.
Woensdag 18 april
De Troubadour: 22.30 KeithTippett.
Evenementenhal: 20.30 TV-opnamen Showbizzquiz.
De Oosterpoort: 20.15 Tenen en Tonen. Bewegings-danstheater.
Kruithuis: 15.00 De Muizentemmer.-Poppentheater.

BIOSCOPEN:

Beurs: dag. 14.30, 18.45, 21.00 Little Girls

Atherton nieuwe
Amerikaanse
ambassadeur in Caïro
Alfred Atherton, de Amerikaanse
bemiddelaar
bij
de
vredesbesprekingen in het Midden-Oosten,
gaat Hermann Eilts opvolgen als
Amerikaanse ambassadeur in Cairo.

Eilts is ambassadeur in Cairo geweest
sinds de Verenigde Staten in 1974 de
diplomatieke betrekkingen met Egypte herstelden.

Blue (18).

Camera 1: dag. 14.00, 20.00TheDeerHunter
(12).

Camera 2: dag. 14.30, 19.00, 21.30 Mijn
Vriend (IJ).
Camera 3: dag. 14.45. 19.15, 21.45 Foul Plav
(a.1.).

Cinema: dag. 14.30, 18.30, 21.15 Animal
House (a.1.).
City l:dag. 13.45, 16.15, 18.45. 21.15 en di.
wo. 14 15. 18.45. 21.15 Met de Vlam inde Piip
•

(12).

21.15 Ken Vrouw als Eva
dag. 14.00, 16.30, di. • wo. 14.30 Lucky
Luke en de Ballade van de Daltons (a.1.).
City 3: dag. 20.00 Little Big Man (16); dag.
City 2: dag. 19.00.
(16);

16.00, di.

«

wo. 19.15, 21.45 Interiors

Studio: dag. 19.30, 22.00 Brutti, Sporchi e
Cattivi(l6);dag. 14.45 De Reddertjes(a.l).

GRONINGEN
•

+

(16).

wo. 14.(X)Superman(a.l.i.

Concerthuis: dag. 14.15, 18.45, 21.15 De
Gendarme ziet ze vliegen (a.1.).

TENTOONSTELLINGEN
Groninger Museum. Praediniussingel 59.
Open: di. t/m za. 10-17 uuren zo. 13-17 uur.
T/m 22 april: Kollektie De Groot en de VARA
Haan. Volkenkundig Museum „Gerardus
van der Leeuw": tot 6 mei „Koreaanse
Volksschilderingen". Open di. t/m vr. 10-16
uur. za. 13-17 uur. Kunsthistorisch Instituut. O. Boteringestraat. T/m 29 april tentoonstelling
Video-kunst.
Galerie
't Soephuis. Zwanestraat. Tot 5 mei gouaches van Francois Bruetschy en.Jan van Heel.
Open: di. t/m vr. 13—18 uur; za. 10—18 uur.
Galerie G. Gelkingestraat 9. T/m 3 mei Marian Pflug, zeefdrukken en aquarellen. Open:
di. t/m za. 13—17 uur: do. 19—21 uur. Galerie Wiek XX. Nw. Boteringestraat 9. Tot 28
apr. Geert Schreuder, schilderijen en aquarellen. Open: wo. t/m za. 13-18 uur. Galerie
Glène Riepe. T/m 4 mei keramiek Han Boerigter, open: di., do., vr. 13-17.30 en za.
12-17.30 Paasdagen 14-17 uur. Creative Frame Shop. O. Kijk in 't Jatstraat 23. T/m 18
april expositie Joegoslavische Naïeve Kunst.
Pictura, Martinikerkhof: T/m 21 april Karl
Rösaing houtgravures. Stadhuis. T/m 27
april Fotogroep Pro-Fo. GAK. Dierenriemstraat 100. Tot 5 mei Frans Hage. Vanaf
8 maart Marike Scheper en Jan Duitscher.
Diakonessenhuis. Tot 4 mei Jannes de Vries,
schilderijen en aquarellen. Trefkoel. Tot 30
kleurapril
Koenegracht,
Ankie
etsen en Geeske Hees, keramische raamgezichten. Kunsthandel Columbus. Steentilstr. T/m 30 apr. Kunstvoorwerpen uit de
Sahellanden, dag. 9-12 en 13-18, beh. zoen
ma.morgen. Gezondheidscentrum Lewenborg. T/m 16 mei Annet Tuinier-Hofman,
schilderijen, aquarellen en illustraties. Ma.
t/m vr. B—l 6
De Eenhoorn. Marjoke
Kuipers Cultureel Centrum De Oosterpoort: T/m 2 mei Unie van Utrecht.

uur.
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Verwijt van patiënt en Volksgezondheid:

'Ziekenhuis Stadskanaal
heudt klacht slepend'
(Van onze verslaggever
WILLEM MOLEMA)
De directeur van de geneeskundige inspectie in Groningen, de heer H. W. J. Broers, zegt verbaasd, teleurgesteld en geschokt te zijn over de houding van bestuur
en directie van het Refaja-ziekenhuis in Stadskanaal.
Het ziekenhuis weigert sinds anderhalf jaar in te gaan op
een klacht van een patiënt. Deze, de 69-jarige heer L. J.
Wolters uit Groningen, is 19 augustus 1977 voor een oogoperatie in het Stadskanaalster ziekenhuis opgenomen.

Hij raakte tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis erg in de
war, viel twee keer uit bed en kreeg, ondanks waarschuwingen van zijn huisarts, tóch een narcosebehandeling.
Sindsdien ligt de heer Wolters ernstig ziekthuis.
•

EenhekB, symbool van de heksenjacht, ging de stoet vooraf naar het bisschoppelijk huis in Roermond

'Nog nooit iets gehoord over mensenrechten'

Homosexuelen protesteren
bij huis bisschop Gijsen
(Van onze correspondent in Roermond)

Ruim 3.000 demonstranten hebben zaterdag
in Roermond in een optocht naar het bisschoppelijk huis hun ongenoegen geuit tegen de uitlatingen van bisschop Gijsen van Roermond. Deze heeft gezegd homoseksualiteit als een ziekte te
beschouwen en op die gronden weigert hij
rooms-katholieke homoseksuelen de sacramenten.
Gijsen die aanvankelijk had toegezegd een petitie met 8.600 handtekeningen in ontvangst te
zullen nemen was niet thuis. Een delegatie van
het actiecomité Rosé Zaterdag leden van het
COC-Venray en Rotterdam overhandigde het
protestpamflet en de handtekeningen aan een
huisknecht van de bisschop.
In de verklaring staat onder meer dat „de kerk
—

—

De achtjarige Ingrid Nauta,
dochter van zeezeiler Dirk Nauta, heeft zaterdagmiddag i'
Leeuwarden de Sterke Yerke ui
gedoopt. Het is een negen ton
wegend vlot, waarmee zes jonge
Leeuwarders op 1 juli een wereldreis willen maken om de ver-,
vuiling van het water aan de
kaak te stellen.
De tocht gaat om te beginnen
de Rijn. Daar willen de jongelui tienduizend flesjes in gooien. Deze flesjes moeten aan de
hand van terugmeldingen aantonen dat het vuile Rijnwater
over

'Sterke

maatschappelijke onzekerheid en de economische crisis aangrijpt om veranderde opvattingen
weer terug te draaien". De Nederlandse bisschoppen, met name Gijsen en Simonis wordt
verweten „nog nooit iets te hebben gehoord over
de rechten van de mens".
De demonstranten verzamelden zich zaterdagmiddag op de markt van Roermond. Onder
hen waren ook vertegenwoordigers van politieke
partijen:

Bouke Kalma van de PSP-fractie in de
Rotterdamse gemeenteraad, de Amsterdamse
van
en
afdeling
de
PvdAPPR
gemeenteraadsleden van Roermond. Prominente CDA'ers deden niet mee. Onder de demonstranten was ook een franciscaan uit Groningen. Met zijn aanwezigheid wilde hij „de
seksuele frustraties van de kerk" benadrukken.

Yerke' III

,

gedoopt

Wereldreis
met vlot
om water-

vervuiling
te meten

ook de Nederlandse kust, met
name de Wadden, vervuilt.
Vervolgens steekt het zestal
met het vlot de Atlantische Oceaan over. Tijdens deze reis worden vele watermonsters genomen, en wordt 'grover' vuil
geïnventariseerd met behulp
van een fijnmazig net dat achter
het vlot aan hangt. Aan het
KNMI zal men vanaf de Sterke
Yerke viermaal per dag de
weersgesteldheid doorseinen.
Voor de reis zullen enkele tonnen voedsel meegaan. Geslapen
wordt in de grote buizen waarop
het vlot drijft.

Vrouw

zonder
baarmoeder
baart
kind
Een
Britse

'vrouw, wier baarmoeder operatief is
verwijderd, heeft
op 31 maart het legeschonken
ven
aan een kind, zo is
pas gisteren bekend gemaakt.
De 23-jarige Alison Trott onderging vorig jaar een
operatie
waarbij
haar baarmoeder
werd weggenomen.
De operatie werd
verricht na de ge-

boorte van haar
tweede kind. Toen
mevrouw Trott enkele maanden later
dikker werd volgde
ze een dieet. Pas
twee weken voor de

geboorte ontdekte
de vrouw en de art-

die haar behandelden dat ze

sen

zwanger was van
een

derdekind.

De baby kwam
met een keizersnee
op de wereld. Volgens de vrouwenarts is het kind
ontstaan in een
dikke laag spierweefsel dat klaarblijkelijk
dienst
heeft gedaan als

baarmoeder.

Weer lokte

bijna miljoen

(Van onze correspondent in Den Haag)
één
Bijna
miljoen buitenlanders hebben de Paasdagen
in ons land doorgebracht. Dat waren er 300.000 meer dan
vorig jaar, maar toen viel Pasen vroeg en werkte het weer
niet mee. Dat was dit jaar anders. Vooral op zaterdag en
zondag lokte het prachtige lenteweer brede stromen bezoekers naar de verschillende toeristische attracties.
Koploper daarbij was de Keukenhof, die 101.000 belangstellenden trok. Vorig jaar waren dat er niet meer dan
30.000. In Groningen verliep het Paasweekeinde rustig. Files deden zich hier niet voor. In Drenthe was het „iets
drukker dan een mooie zondag".
Degenen die zich, na een zondag die zijn naam eer aandeed, hadden voorgesteld op Tweede Paasdag nog wat verder aan de huidskleur te werken, kwamen bedrogen uit. In
de meeste provincies bleef het maandag 15 tot 16 graden
kouder dan de dag daarvoor.
Een gure wind, een zon die het grootste deel van de dag
wegbleef en een enkel buitje vergalden grondig het
Paasplezier. Rijen auto's met buitenlandse nummerplaten
die al 's ochtends vroeg richting grens trokken, waren daar
de langzaam rijdende getuigen van.
Al vroeg in de ochtend greep het verschijnsel filevorming
om zich heen. Die lange rijen auto's breidden zich in de
loop van de dag alleen nog maar uit, maar dat kwam door
de stroom Nederlanders die op weg waren naar huis.
Om zes uur 's avonds had de Algemene Verkeersdienst
van de rijkspolitie in Driebergen maar liefst zestien files op
haar lijstje staan (onder meer tussen Zuidwolde en Hoogeveen). Grootste daarvan was die op de weg tussen Utrecht
en Arnhem, waarop een gegeven moment een rij stilstaande auto's van niet minder dan 23 kilometer betere tijden
stond af te wachten.
Een tegenvallende ontknoping van een Paasweekeinde
dat zo mooi was begonnen. Om het in de woorden van onze
Jan Pelleboer te zeggen: „Was Pasen één dag vroeger gevallen dan waren dit met 1949 en 1952 de warmste Paasdagen van de laatste 50 jaar geworden".

Mevrouw Wolters was in eerste
instantie tevreden geweest met een
schriftelijk excuus van het ziekenhuis
over de onzorgvuldige behandeling van
haar man. Toen er echter nauwelijks op
haar protesten werd gereageerd, wilde ze
dat het ziekenhuis alle fouten schriftelijk bevestigde.
De heer D. W. L. Offerhaus uit Zuidhorn, huisarts van de heer Wolters, maar
sinds kort met pensioen, vindt ook dat
het personeel, directie en bestuur van
het Refaja-ziekenhuis „ernstig te kort
zijn geschoten in hun taken". Hij is
nauw bij deze kwestie betrokken geweest
en was ook aanwezig bij een gesprek tussen de heer Broers en mevrouw Wolters.
„De verzorging en de bejegening in het
ziekenhuis is beslist onvoldoende geweest. De heer Wolters is niet de enige.
Er zijn meer bedenkingen tegen de gang
van zaken in dit ziekenhuis. Dit is echter
wel een ongelukkig en akelig voorbeeld.
Ook de reactie op de protesten van mevrouw Wolters is volslagen onvoldoende
geweest," aldus de heer Offerhaus.

•

Mevrouw Wolters met haar ernstig zieke man thuis

Cadeau van culturele vereniging

'Groningen Park' in
Tel Aviv geopend
Tijdens een feestelijke plechtigheid
werd gisteren in Tel Aviv het „Groningen Park" geopend. Het zes hectare grote park is een cadeau van de culturele
vereniging Groningen-Tel Aviv. Die
vereniging, die in de winter van 1974
werd opgericht, zond in het voorjaar van
1975 een delegatie naar Israëls grootste
stad, Tel Aviv, om daar met het gemeentebestuur te overleggen wat de vereniging voor de stad kon doen. Na gezamenlijk beraad werd besloten dat de vereniging geld bijeen zou brengen voor de aanleg van een park.
Gedurende vier jaarwerd zo'n 125.000
gulden ingezameld door de symbolische
verkoop van grond. ledereen kon voor
tien gulden een vierkante meter grond
kopen. Ook vonden culturele uitwisselingen plaats. Nu, na vier jaar, kon het

park geopend worden. Ter gelegenheid
hiervan overhandigde voorzitter Auke
Koster van de Groningse vereniging een
gedenkplaat aan de gemeente Tel Aviv.
Burgemeester Shlomo Lahat van Tel
Aviv verwelkomde de aanwezigen, onder
wie een grote groep Groningers die momenteel een rondreis door Israël maakt.
Hij legde de nadruk op de grootse daad
die de vereniging had verricht door het
mogelijk te maken een voormalig moerasgebied in een park te veranderen.
Burgemeester H. G. Buiter van Groningen: „In vele opzichten is de culturele vereniging een voorbeeld van de
diepe en directe band die ertussen de bevolking van beide steden bestaat. De
Groningers hebben dit initiatief genomen omdat ze vanuit hun hart iets voor
de bevolking van Israël wilden doen".

Zelfmoord na wraakactie

rinneren. „De man was helemaal in de
war. Hij ijlde. Ik heb de zuster nog gewaarschuwd, maar hij werd niet vastgebonden en de zijkleppen van het bed
waren ook naar beneden. Nog geen twee
minuten later viel de heer Wolters met
een verschrikkelijke klap uit bed. Ik
schrok me dood," verklaart de heer Van
Huizen, die bereid is om een getuigenis
•

af te leggen over de behandeling in het
ziekenhuis. „Er gebeuren daar hele
vreemde dingen."

Zandvoort: Eerste Paasdag,

De voorzitter van het Refaja-bestuur,
de heer W. Klein Haneveld, wil geen
commentaar geven. Wel heeft directeur
P. A. Hoen zich telefonisch bij mevrouw
Wolters gemeld. „Hij is nu zelfs bereid
een schriftelijk excuus te maken," aldus
mevrouw Wolters.

Meisje overleden
aan nekkramp

Zandvoort: Tweede Paasdag.

\

Nederland

De heer Broers is daar bijzonder
kwaad over. „Gezien de positieve instelling van mevrouw Wolters tijdens het
gesprek bij mij, was het niet moeilijk om
de problemen op te lossen. En dat is primair een taak voor directie en bestuur.
Ik zal mevrouw Wolters nu ook niet meer
tegenhouden andere maatregelen te nemen, welke deze ook mogen zijn. Zelf zal
ik mij beraden wat mij te doen staat als
blijkt dat het ziekenhuis niets doet,"
zegt de heer Broers in een brief aan de directie van het Refaja-ziekenhuis.

Twee patiënten zijn ooggetuige geweest van de val die de heer Wolters
maakte. Eerst viel hij bij het uitkleden
op de grond. Hij liep daarbij een
barstwond aan zijn hoofd op. Later viel
hij uit een hoog bed. Eén van de patiënten, de heer L. J. van Huizen uit
Groningen, weet zich dit nog goed te he-

Maandag al weer vroeg vertrokken

toeristen naar

De directie en het bestuur van het ziekenhuis zijn herhaaldelijk door mevrouw Wolters (63) en de directie van de
volksgezondheid gevraagd de zaak uit te
praten. Dit is echter nooit goed gebeurd.
Wel hebben er twee gesprekken plaats
gehad tussen ziekenhuisdirecteur P. A.
Hoen, mevrouw Wolters en later ook met
de heer Broers, maar tot een aanvaardbare oplossing kwamen beide partijen
niet.

Een 13-jarig meisje uit Vlaardingen is
zondagmorgen overleden aan nekkramp. De kans bestaat dat ze de ziekte
heeft opgelopen in een jongerencentrum
aan het Weeshuisplein in Vlaardingen.
Ze bezocht het centrum zaterdagmiddag. Volgens de politie zijn medici niet

De vele bezoekers hebben het Nationaal Bureau voor
Toerisme (NBT), hoopvol gestemd. „Hoewel Nederland
als bestemming voor buitenlanders wellicht moeilijke tijden doormaakt geeft het Paasweekeinde goede hoop voor
de toekomst."
De Groninger grensposten Nieuweschans en Ter Apel
spraken van een „druk Paasweekend". Vooral veel dagjesmensen trokken de grens over: in Nieuweschans 8245
auto's, 183 bussen en 44.317 mensen. Hier stond gistermiddag een file van 2,5 kilometer. De meeste hotels in Groningen-stad waren volgeboekt. Westduitsers vormden, net als
in andere jaren, weer het merendeel van de paastoeristen
in Nederland. Er waren ook veel Fransen, Engelsen en
Scandinaviërs.
Voor hen waren, naast de Keukenhof, vooral Madurodam (51.000 bezoekers tegen 31.000 in 1978), de Efteling
(45.000, 12.000) en de Beekse Bergen (36.000, 13.200) de

■

belangrijkste bronnen van toeristengenoegen.
Een andere groep Nederlanders beleefde op geheel eigen
wijze plezier aan de drukke Paasdagen: het gilde der autokrakers. Een woordvoerder van de Amsterdamse politie
noemde het aantal diefstallen in auto's gedurende het
weekeinde: „Zeer aanzienlijk". In Rotterdam waren
maandagmiddag al 34 autokraken geteld.

ongerust over besmettingsgevaar.

Een 20-jarige jongemanI. R. heeft zaterdagavond uit wraak de Amsterdammer A.H.D. neergeschoten in diens huis
aan de Ortheliuskade. Daarna schoot de
jongeman zichzelf dood.
Achtergrond van het drama was een
aanrijding die D. begin deze maand onder invloed van veel sterke drank had
veroorzaakt op de Hoofdweg in Amsterdam. Bij dat ongeluk was het 15-jarige
vriendinnetje van R. om het leven gekomen. Dat was voor de jonge Amsterdammer de aanleiding voor zijn wraakactie.
D. werd door de drie schoten die op
hem werden afgevuurd in dijbeen en beide knieën geraakt. Op de foto wordt hij
naar het Amsterdamse St.Lucasziekenhuis overgebracht. R. schoot na de
aanslag zichzelf een kogel door het
hoofd. Hij overleed onmiddellijk.
•

Bejaarde vrouw drie dagen
weg kwijt in Hoog Catharijne

=

=

=

Een 70-jarige inwoonster van Abcoude heeft drie dagen in het winkelcentrum Hoog
Catharijne in Utrecht doorgebracht omdat ze de uitgang niet meer kon vinden. Bewakers van het winkelcentrum troffen de vrouw zaterdagmorgen in een verwaarloosde
toestand aan.
Ze liep op blote voeten en was geestelijk in de war. Het is niet duidelijk waar ze de
nachten heeft doorgebracht en of ze voedsel heeft gehad.
Het was de bewakingsdienst wel opgevallen dat er een vrouw, steunend op stokken,
in Hoog Catharijne rondhing. Toen twee bewakers haar zaterdagmorgen vroeg weer
opmerkten, waarschuwden zij de politie.

korrel
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najaar eerste crematorium voor dieren

'Het moet niet iets worden met
bloemetjes en muziek'

Mevrouw
Den
HaanLensink: ~Ik ben gek op
beesten, maar hoef echt niet
tien jaar naar hun graf je toe om
er bloemen op te zetten."

,•

(Van onze correspondent
in Enschede)

den opgehaald. De maden kruipen er
dan al uit".

Als alles mee zit, wordt dit jaar
het eerste crematorium in Nederland voor kleine huisdieren geopend. Initiatiefneemster Josefien

„Als we zoveel voor onze huisdieren
willen doen vaak vinden we het beste
nog niet goed genoeg en betalen we kapitalen aan dierenartsen
moeten we er
ook voor zorgen, vind ik, dat we de afvoer
een beetje netjes houden. Mij zou het
storen als mijn hond, die ik dan vele jaren in huis heb gehad, zo onsmakelijk
zou worden behandeld".

den Haan-Leusink uit Enschede

verwacht dat de verbrandingsin-

richting omstreeks september in
gebruik kan worden genomen.
Dat zou dan precies twee jaar na
de oprichting van de Stichting
Leusinkhoeve zijn, die zich met de
totstandkoming van het crematorium, dat zeer eenvoudig zal worden opgezet, bezighoudt.

~Ik hamer

op dat eenvoudig", aldus
Den
Haan, „omdat het niet
mevrouw
iets moet worden met bloemetjes en muziek, zoals bij mensen. Van begraafplaatsen voor dieren met steentjes en zo
word ik ook een beetje naar. Dat gaat
me te ver".

Toch zat er achter het initiatief van
mevrouw Den Haan, die opgroeide op
een boerderij en sedert enige jaren een
dierenverzorgingstehuis in Enschede
drijft, een sentimentele reden. Deze was
echter wel slechts één van de argumenten, zo blijkt uit haar verhaal, dat begint
in het voorjaar van 1977.

„Omstreeks die tijd begon ik een paar
conclusies te trekken. Ik had eens eenartikeltje gelezen over een meneer die tevergeefs stad en land was afgereisd om
een inrichting te vinden waar hij zijn dode huisdier kon laten verbranden".

„Eerst piekerde ik daar niet over. Ik
zat dagelijks tussen beesten
ik heb
ruim negen jaar als dierenartsassistente
gewerkt
en dacht net als iedereen dat
de dode exemplaren werden verbrand".
—

—

„Maar het verhaal van die man bleef
bij mij hangen. Toen ben ik de destructiewet eens na gaan pluizen. Ik ontdekte
dat het verboden is materiaal te onttrekken aan destructie en dat onder dat materiaal ook honden en katten vallen. Die
mogen dus wettelijk niet worden verbrand. Met die wetenschap ben ik op onderzoek uitgegaan".

„Toen bleek dat dode huisdieren op
diverse verzamelplaatsen worden bewaard in grote, open tonnen, waar ze al
tot ontbinding overgaan voor ze worden
opgehaald om naar een destructiebedrijf
te worden gebracht. Daar gaan ze de molen in en worden ze verwerkt tot veevoer.
Dat wordt overal gebruikt voor koeien,
paarden, varkens en dergelijke. Een
klein deel wordt gestopt in droog honden- en kattenvoer".
„Kijk, ik ben nuchter genoeg om in te
zien dat deze regeling nuttig is ik ben
niet tegen recycling
maar zo kan het
niet. De manier waarop de dieren worden afgevoerd, is onhygiënisch en on—

—

fatsoenlijk".
„Ik kan me niet voorstellen dathet bewaren in de open tonnen geen gevaar
oplevert voor de volksgezondheid. De
beesten liggen er veel te lang voor ze wor-

—

—

Mevrouw Den Haan ging na haar ontdekkingen op zoek naar mogelijkheden.
Die moesten liggen tussen de destructiebedrijven en het andere uiterste, de
dierenbegraafplaatsen, ook al, omdat er
voor de mensen vrijwel geen grond meer
is. „En bovendien: ik ben gek op
beesten, maar ik hoef echt niet tien jaar
lang naar hun grafje toe om er bloemen
op te

zetten".

Uiteindelijk kwam

mevrouw Den
voor een eenvoudige
verbrandingsinrichting. Ze sprak er met
anderen over, die er ook wel wat in zagen
en er werd contact gezocht met de Die-

Haan op het idee

renbescherming in Den Haag. Deze
instantie hield een enquête onder de diverse afdelingen om de belangstelling te

peilen. ~De conclusie was in grote lijnen
dat een crematorium noodzakelijk was
en hoe eerder het er zou komen hoe liever".
De oprichting van de Stichting Leusinkhoeve volgde. Er kwam een bestuur,
er werden gesprekken gevoerd met
Tweede-Kamerleden en er werd een omvangrijke nota uitgebracht met een
voorstel de destructiewet zodanig te wijzigen dat honden en katten voortaan wel
zouden mogen worden verbrand.

Het voorstel is nu aan de orde geweest
in de ministerraad en daar aanvaard. Nu

moet het nog worden goedgekeurd door
de Tweede Kamer en gepubliceerd in de

Staatscourant.

Als dat is gebeurd, kan het crematorium open. De Stichting werkt er hard
aan om tegen die tijd ook alles klaar te
hebben. Ze heeft inmiddels twee vestigingsplaatsen op het oog Den Haag en
Utrecht en de helft van het benodigde
bedrag —150.000 gulden bij elkaar.
—

—

—

Mevrouw Den Haan: „Ik zou het crematorium dolgraag hier in de buurt hebben, maar het moet centraal in het land
komen. In het Westen is de belangstelling het grootst. De mensen wonen er in
flats en hebben geen tuintje om hun dieren te begraven. Er worden er in Nederland heel wat in de grond gestopt of via
de stortkoker afgevoerd".

„Tot nu toe hebben zich 3.000 mensen
bij ons laten inschrijven. Dat kost hun
25 gulden en daarvoor krijgen zij, als de
zaak eenmaal draait, een donateurskaart, die hun recht geeft op crematie
van hun kleine huisdieren. Dat betekent
voor een poes of een kleine hond met een
gewicht van drie tot vijf kilo ongeveer
7,50 gulden en daarboven per kilo
waarschijnlijk één gulden meer".
„Het aantal van 3.000 donateurs vind
ik een ontzettend goed begin. Uitein-

del ijk betalen de mensen voor iets dat er

nog niet is. Belangstelling is er genoeg.
Dat blijkt ook wel uit het feit dat er in het
bedrijfsleven plannen bestaan voor
veel prijziger
dierencrematoria. Daar
zou heus niet over gedacht worden als er
geen behoefte aan zou bestaan. Ik verwacJu dat we, als we open gaan, een
enorme toeloop zullen krijgen".
—

—

„Als we 150.000 gulden hebben, kunnen we een oven aanschaffen en een gebouwtje huren of kopen. Verder kan er
iemand worden aangetrokken om het

werk te doen".

De bedoeling is eerst een proefcrematorium in te richten. We zullen onder meer moeten bekijken welke oven
het meest geschikt is. We kunnen niet
profiteren van bestaande ervaringen;
het verbranden van dieren is nieuw".

„De tweede fase van onze plannen is
erop gericht te bevorderen dat er in alle
goede
gemeenten
vergrotere
komen.
voor
dode
dieren
zamelplaatsen
De overschotten moeten worden verpakt
in plastic of karton en in koelruimtes bewaard worden tot ze worden opgehaald.
Dat is een taak voor de overheid".
„De derde fase bestaat uit een ophaalsysteem. Er zullen in het hele land werkgroepen worden gevormd, die bekendheid moeten geven aan het crematorium
en moeten zorgen voor gekoelde ruimtes
en een vervoersregeling van deze ruimtes
naar het crematorium".

Iran verhoogt olieprijs
De olieprijzen van Iran zijn omhoog
gegaan. Volgens een mededeling van de
Iraanse Nationale Oliemaatschappij zal
de prijs voor lichte olie 16.57 dollar (±
f33.14) per vat bedragen en die voor
zware 16.04 dollar.

Een woordvoerder van dé maatschappij zei dat de prijs voor lichte olie 1.90
dollar per vat hoger is dan de basisprijs
die de organisatie van olie-exporterende
landen (OPEC) vorige maand in Genève
is overeengekomen. Voor zware olie is
dat I.Bodollar meer.

Een Egyptisch weekblad heeft gemeld
dat sjeik Yamani zal worden vervangen
als minister van oliezaken van SaoediArabië.
De huidige minister van Buitenlandse
zaken, prins Saoed el Faisal, zou mi-

nister van oliezaken worden. Er werd
voor deze kabinetswijziging geen reden
gegeven.

Venezuela heeft in het eerste kwartaal
1979 ruim een kwart meer ruwe olie geproduceerd dan in dezelfde periode van
het vorig jaar.
Tot 10 april werden per dag gemiddeld

2.348.324 vaten ruwe olie geproduceerd.
Vorig jaar waren dat 1.857.019 vaten.
Dat betekent een stijging van 26.46 procent. Dit heeft het Venezolaanse ministerie van Energie meegedeeld.
De Verenigde Staten mogen zich niet
afhankelijk maken van een uitbreiding
van de olieleveranties van SaoediArabië voor hun toekomstige behoeften.

Dat staat te lezen in een rapport van de
Amerikaanse Senaatscommissie voor
betrekkingen met het buitenland.

Woningtoewijzing stelt

Maastricht teleur

Burgemeester en wethouders van

Maastricht hebben in een brief aan
Brokx
staatssecretaris
van

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hun grote teleurstelling kenbaar gemaakt over het geringe aantal
van slechts vierhonderd woningwetwoningen en evenveel gesubsidieerde particuliere woningen dat
voor dit jaar aan Maastricht is toegewezen.

Motorrijtuigenbelasting en invaliditeit
De Wet Motorrijtuigenbelasting heft
belasting op het gebruik van de weg. Deze belasting wordt geheven van de houder van de auto (dit is in het algemeen
degene op wiens naam de auto in het

kentekenregister staat ingeschreven).
Om tot een doelmatige en rechtvaardige
heffing te komen kent de wet een aantal

uitzonderingen op bovenstaande regel.
Één van die uitzonderingen, onder bepaalde voorwaarden, is invaliditeit.
Voor het verkrijgen van een invaliditeitsvrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 1.
de auto moet gehouden worden uitsluitend tengevolge van invaliditeit; 2. de
auto moet gebruikt worden voor het (mede)vervoer van de invalide; 3. de
aanschaffingskosten van de auto mogen
niet hoger zijn dan f 18.000,-.
Wat houden deze voorwaarden nu precies in?
Ad 1: „Uitsluitend tengevolge van in-

validiteit"
Het is niet de bedoeling van de wet aan
alle invaliden zonder meer belastingvrijstelling te verlenen als een soort fi-

nanciële pleister op de wonde. Alléén die
invalide die genoodzaakt is door zijn invaliditeit een auto te houden, komt in
aanmerking voor de belastingvrijstelling. Dit betekent, dat iemand die door
de invaliditeit niet meer goed uit de voeten kan, niet meer met de (brom-)fiets
overweg kan en niet meer van het openbaar vervoer gebruik kan maken, maar
die zich met een auto toch redelijk kan
redden, aanspraak op de vrijstelling kap
maken.
Het gaat dus om gebreken die men

heeft opgelopen die u verhinderen om op
eigen menselijke kracht aan het verkeer
deel te nemen. Niet bijv. om de mate
waarvoor men arbeidsongeschikt is
verklaard.
lemand die niet meer in staat wordt
geacht nog redelijk zijn normale werk te
kunnen verrichten, kan best nog kwiek
in het verkeer zijn. Enkel op grond van
de arbeidsongeschiktheid wordt geen belastingvrijstelling gegeven. Als u van
plan bent een vrijstelling aan te vragen
moet u daarom voor uzelf eerst de volgende vraag met ja beantwoorden: „Belet mijn invaliditeit mij, mij te voet, met
de (brom-)fiets of per openbaar vervoer
(bus, tram, trein, e.d.) te verplaatsen,
wanneer dat voor deelname aan het
maatschappelijk verkeer (het bezoeken
van mijn familie, vrienden en kennissen,
het gaan naar het gemeentehuis, de dokter, het postkantoor, de kerk, etc.) nodig
is?
De vrijstelling kan ook verleend worden als de auto gehouden wordt uitsluitend tengevolge van de invaliditeit van
een gezinslid van de houder. Natuurlijk
moet dat gezinslid dan aan de genoemde
voorwaarden voldoen.
Ad. 2: „Gebruikt worden voor het
(mede-)vervoer van de invalide"
Deze vereiste houdt in, dat de invalide
zich tijdens het rijden in beginsel in de
auto moet bevinden. Hij of zij behoeft
echter niet de bestuurder te zijn. Ook is
het goedgekeurd dat met de vrijstelling
wordt gereden, terwijl de invalide zich
niet in de auto bevindt, maar alleen als
het rijden rechtstreeks verband houdt
met het persoonlijk vervoer van de in-

de invaliditeit aan de auto zijn aangebracht. Dergelijke bijzondere voorzieningen kunnen zijn vouw- of schuifdaken, automatische versnellingsbakken, handbediening van koppeling, gas
of remmen, bijzondere voorstoelen, etc.
U bezat reeds een auto voor het
ontstaan van de invaliditeit
Het feit dat u vóór uw invaliditeit al
een auto bezat of het feit dat u voor uw
beroep of bedrijf een auto nodig hebt,
doet niet terzake. Ook uw financiële omstandigheden (de hoogte van uw inkomen of vermogen) doen niet terzake.
De enige financiële grens wordt gelegd
bij de aanschaffingskosten van de auto
van

RECHT TOE
RECHT AAN
samengesteld door
Bureau Rechtshulp
te Groningen.

valide, bijv. wanneer de invalide weggebracht wordt naar of opgehaald wordt
van zijn werk. Het medevervoer van andere passagiers is toegestaan.
Ad 3: „Aanschaffingskosten"
Hieronder moet worden verstaan al
hetgeen u voor de auto hebt betaald om
hem in de staat waarin u hem wilt gebruiken, ter beschikking te krijgen.
Hieronder vallen bijvoorbeeld de inruilwaarde die u ontving bij het inruilen van
uw auto, de BTW en bijv. de extra
kosten voor het aanbrengen van een autoradio met toebehoren, sierdoppen,
sierstrippen, een trekhaak, e.d. Als u een
tweedehands auto koopt zijn de
aanschaffingskosten de prijs die u ervoor
betaald hebt, dus niet de nieuwwaarde.
Onder de aanschaffingskosten vallen
niet de kosten van bijzondere voorzieningen, die in verband met de aard

(zie hierboven).
Voldoet u aan alle voorwaarden
lemand die aan alle voorwaarden
meent te voldoen mag niet zonder motorrijtuigenbelasting te hebben betaald
de weg gebruiken. U moet eerst een vergunning van de Inspecteur hebben. Als
positief wordt beslist op uw verzoek mag
u vanaf de datum dat u de vergunning
hebt zonder motorrijtuigenbelasting te
betalen van de weg gebruik maken. Verder krijgt u de motorrijtuigenbelasting
terug die u betaald heeft vanaf de dag
dat u het verzoek hebt ingediend.
Indienen van het verzoek
De vrijstelling moet schriftelijk worden aangevraagd bij de Inspecteur van
Motorrijtuigenbelasting,
de
Waltersingel 5, Apeldoorn. Aangezien de
Inspecteur geen medicus is, vraagt hij
advies van een arts. Dit is niet uw eigen
huisarts of specialist, maar een arts die
zich ten opzichte van de Inspecteur bereid verklaard heeft medische verklarin-

gen af te geven. U krijgt hiervoor vanzelf

bericht.
Wat kunt u doen als de Inspecteur uw
verzoek afwijst?
Als de Inspecteur uw verzoek afwijst
en u blijft van mening, dat u toch voor de
vrijstelling in aanmerking komt, dan

kunt u tegen de afwijzende beschikking
bezwaar maken.
Ook het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u zonder betalen van motorrijtuigenbelasting van de
weg gebruik kunt maken. U moet nog
steeds wel de motorrijtuigenbelasting
blijven betalen. Het bezwaarschrift
moet binnen twee maanden na dagtekening van de beschikking van de
Inspecteur ingediend worden, weer bij
de Inspecteur van de Motorrijtuigenbelasting, Waltersingel 5, Apeldoorn.
(Dit staat ook vermeld onder de beschikking die u van de Inspecteur kreeg).
Het bezwaarschrift is niet anders dan
een brief, waarin u de Inspecteur
schrijft, waarom u het niet eens bent met
de beschikking. U vraagt hem om uw geval nogmaals te bekijken en een andere
beschikking te geven. U moet uw bezwaarschrift motiveren en daarin vermelden waarom u bezwaar hebt tegen de
beschikking en meent dat de Inspecteur
een foute beslissing heeft genomen. Let
op de termijn van twee maanden.
Wordt door de Inspecteur weer afwijzend beslist, dan kunt u hiervoor nog
verder in beroep gaan. Hoe u dat moet
doen staat op de beslissing. Het is echter
raadzaam om te overleggen met een deskundige. Als u dat al nog niet eerder hebt
gedaan.

De GSb
en de
tolerantie
(Door Ger Vaders)
3|fc3|g: Op de Rijksuniversiteit van Groningen blijven de studenten
waakzaam en dan in de eerste
plaats degenen, die het op zich hebben
genomen om de democratische polsslag
en bloeddruk te meten van alles en iedereen binnen en buiten de muren van
het Academiegebouw. Dat is een ernstige en tijdrovende bezigheid, bovendien
van wereldwijde betekenis en dan is het
natuurlijk kinderachtig om te vragen,
hoe het komt, dat de toekomstige wetenschappers tot niet meer in staat zijn
dan het lezen van vijf bladzijden per uur
norm).
(=
officiële
Dit semianalfabetisme zal er wel oorzaak van
zijn, dat de GSb, de Groninger Studentenbond, niet verder is gekomen dan de
samenvatting van een proefschrift, dat
de Zuidafrikaan H. B. Falkena heeft geschreven en waarop hij op 3 mei bij prof.
F. Hartog (volgens de door de CPN beheerste GSb uiteraard een rechtse rakker) hoopt te promoveren. Hoopt, want
de GSb zal alles doen om dat te verhinderen. Uit de samenvatting van het
proefschrift heeft de studentenbond namelijk de indruk gekregen, dat Falkena
het opneemt voor het bewind in ZuidAfri ka.
Het is natuurlijk wat al te simpel om
de GSb te vragen: goh jongens, lees eerst
eens de dissertatie zelf en misschien komen jullie wel tot dezelfde conclusie als
prof. Hartog, namelijk, dat dit de meest
vernietigende kritiek op het apartheidsbeleid is, die hij ooit is tegengekomen.
Volgens Hartog is „Falkena in de huid
van de Zuidafrikaanse regering gekropen en is het een misverstand te denken, dathet zijn eigen huid is".
Maar zelfs als dat niet het geval zou
zijn, zelfs wanneer Falkena tot de slotsom zou komen, dat er positieve elementen in de apartheidspolitiek zitten (en
het is vaker vertoond, dat een ketterij
van de eerste orde later door de wetenschap gerehabiliteerd is), dan nog
zou de enige reden om het proefschrift te
weigeren moeten zijn, dat het wetenschappelijk niet deugt.
Maar de GSb wijst op het standpunt
van de universiteitsraad, dat officiële
contacten met Zuid-Afrika alleen zijn
toegestaan, als ze een bijdrage leveren
aan de strijd tegen de apartheid. Een
dom en bevooroordeeld standpunt, dat
de bewustzijnsvernauwing en de oogkleppen tot opperste wijsheid verheft en
bovendien niet van toepassing op dit geval.
Deze rel bewijst weer eens een keer de
stelling van J. de Kadt, dat buitenparlementaire acties groot gevaar lopen in
anti-democratische intimidatie en het
terroriseren van tegenstanders uit te
monden. De democratiseringsbeweging
aan de universiteiten in de zestiger jaren, die zich afzette tegen de macht van
de regenten aan die instituten, heeft zoals gewoonlijk de macht verlegd, maar
de mentaliteit is hetzelfde gebleven. Vele, zo op het oog hecht doortimmerde
structuren stortten met veel geweld in en
taboes, die eeuwenlang het geestelijk leven hadden verengd, werden doorbroken. Maar, zoals mevrouw Van Someren (de fractieleider van de VVD in de
Eerste Kamer) opmerkte, dat leidde
nauwelijks tot grotere vrijheid, maar
eerder tot subtielere vormen van onverdraagzaamheid, die zij „de nieuwe
schijnheiligheid" noemt.
In zoverre is Jan Joost Lindner van de
Volkskrant het met haar eens, dat ook
hij van mening is, dat „het overmatige
en geëmotioneerde denken in groepen
vaak leidt tot overspanning van het
begrip solidariteit en tot verzwakking
van een tolerantie, die voorwaarde is
voor een beetje aardig maatschappelijk
verkeer en voor zinnige nationale discussie".
Toch zijn tolerantie en individuele
vrijheid in zijn ogen niet meer dan randvoorwaarden, die wel bewaakt en verdedigd moeten worden, maar die het in
belangrijkheid moeten afleggen tegen
zaken als bezorgdheid over wat allen (individueel en collectief) kan overkomen:
energietekort, toenemende spanningen
rond groeiende werkloosheid, nationale
verarming. Hij kiest primair voor solidariteit ten opzichte van mensen, die het
echt nodig hebben, de werklozen, de
minderheden, de kansarmen, de achtergestelde vrouwen en bejaarden, de mensen in de derde wereld en de slachtoffers
van uitbuiting en onderdrukking.
Ik geloof, dat Lindner de betekenis
van de verdraagzaamheid onderschat.
Ze is niet alleen de voorwaarde voor een
beetje aardig maatschappelijk verkeer,
maar zonder tolerantie is een leefbare samenleving onmogelijk. Een solidariteit,
waarin niet tegelijkertijd een grote mate
van verdraagzaamheid ia ingebouwd,
ontaardt niet zelden in een wilde jacht
op zondebokken en zwarte schapen. Ook
de kritische buitenstaander heeft zijn
rechten, zelfs als hij zijn pijlen richt op
de hervormers en strijders tegen discriminatie, omdat hij minder geloof
heeft in (om eens iets te noemen) de
kwetsbaarheid en de achterstelling van
werklozen, bejaarden, vrouwen of minderheden. Dat kan. Want elke opdeling
van de samenleving is willekeurig en ieder van ons behoort wel in een of ander
opzicht tot een gediscrimineerde minderheidsgroep.
Alleen maar solidariteit zonder tolerantie leidt tot dictatuur, van het proletariaat, van de heersende klasse of van
wie dan ook. In dit opzicht geven de universiteiten een voorbeeld, dat tot nadenken stemt. Daarom is verdraagzaamheid
geen randvoorwaarde,

maar elementair.
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Wel/geen Paas-

Paasvuren

drukte

bij de vleet

(Van een onzer
(Van een onzer verslaggevers)

verslaggevers)

Ook dit jaar hebben rondom Groningen de paasvuren weer gebrand.

Een wat kille wandeling langs de verlaterrstranden van
de Hoornse Plas
dat was wel
zo ongeveer alles
wat er op Tweede
Paasdag voor de
Groningers
aan
uitjes in zat. Een

Maar anders dan bij vorige gelegenheden hoefde de brandweer nergens in
te grijpen. Alles bij elkaar is gedurende
het paasweekend een keer of tien uitgerukt na telefoontjes van verontruste

Groningers, die ergens een vuurgloed
of een brandlucht hadden waargenomen. Steevast kwamen de spuitgasten dan bij een paasvuur uit. -"We
spuiten alleen als het uit de hand
loopt", aldus een zegsman van de
brandweer. "Een
dat
paasvuur
verder
geen
kwaad kan laten
we rustig branden. We zijn er
tenslotte
niet
voor om het plezier van de men-

heel ander beeld
dan de dagen daarvoor, toen iedereen dacht dat de zomer definitief was begonnen. Zo
waren in het centrum de talrijke terrassen overvol. En voor wie daar niet terecht kon
was er altijd nog wel een plaatsje op de treden van de stadhuistrap (foto links).
-

Inbreker
(Van een onzer verslaggevers)

Mevrouw G.L. werd maandagmorgen in haar slaap opgeschriktdoor geluiden op de benedenverdieping van haar woning aan de
Ganzevoortsingel. Toen zij ging kijken bleek er een inbreker aan het

werk te zijn.
De vrouw kon niet bij de telefoon
en wachtte daarom tot de man weg
was. Later werd in aanwezigheid van
de politie vastgesteld dat het
nachtwerk van de dader beloond was
met enig kleingeld en een flesje
shampoo.

(Van een onzer verslaggevers)

Twee agenten in burger hebben het in de nacht van zaterdag op zondag zwaar te verduren gehad in de binnenstad, toen
zij werden aangevallen door een groepje jongeren. De legitimatie werd de agenten uit de hand geslagen en een knokpartij
volgde, waarbij één van de twee hardhandig werd gevloerd.
Hij moest voor behandeling van zijn verwondingen naar het
Academisch Ziekenhuis.

De andere agent slaagde erin de aanvallers met zijn dienstpistool op een afstand te houden. Eén man, de 19-jarige
F.A.T. uit Hoogezand, kon worden gearresteerd.

(Van een onzer verslaggevers)
De 22-jarige L. Wiegman uit Bedum
raakte vanmorgen rond 7 uur zwaar gewond op de kruising van de Groningerweg en de Winsumerweg bij Noorderhoogebrug. Voor zijn leven wordt gevreesd. Op zijn fiets werd hij aangereden
door een auto, bestuurd door de 38-jarige
A.H. van Haandel uit Lauwerzijl. De
fietser kwam uit de richting Zuidwolde
en wilde rechtsaf richting Noorderhoogebrug. De automobilistkwam uit de,
richting Winsum en wilde rechtdoor.
Om de juiste toedracht van het ongeval
te kunnen vaststellen, roept de verkeersongevallendienst van de Groninger
gemeentepolitie getuigen op om zich te
melden voor het geven van nadere informatie.

Mevrouw Van Hoorn aan de Oliemuldersweg meende dringend een dokter nodig te hebben voor haar zoon met oorpijn. De huisarts op wie zij een beroep

(Van een onzer verslaggevers)
53-jarige
De
P. de Roo uit Groningen heeft zondagmorgen in alle vroegte bijna een uur lang tot de hals in het kille water van het Schuitendiep gestaan,
voor zijn hulpgeroep werd gehoord. De man is tenslotte met touwen en ladders
door de brandweer op het droge gehaald en naar het Acadedmisch Ziekenhuis
gebracht. Daar bleek dat hij nogal wat vuil water had binnen gekregen.
De man was in het Schuitendiep
gesprongen om zijn hond te redden. Het
dier kon niet meer tegen de steile kade-

Brandweer in
Haren steeds meer
hulpverlener
Naast brandbestrijding krijgt de vrijwillige brandweer in Haren steeds meer
een hulpverlenende taak. Is er in 1977
vijf keer voor hulpverlening uitgerukt, in
1978 al negen keer. Twee keer moest er
een kat gered worden. Bij vijf botsingen
moest de brandweer te hulp komen.
Dit staat in het jaarverslag van de vrijwillige brandweer in Haren. Voor brand
gingen de vrijwilligers 33 keer de straat
op, Kén keer was er een vals alarm. De
brand was dertien maal veroorzaakt
door het stoken van een vuurtje uit baldadigheid. In totaal is er in Haren vorig
jaar voor bijna een ton aan brandschade
aangericht.

litie het beter
vond hem mee te

nemen.

muur omhoog komen en dreigde

te
verdrinken. Toen hij het dier al zwemmend naar de kant had gehaald, kwam
hij voor hetzelfde probleem te staan. Hij
slaagde er wel in althans het hoofd boven
water te houden. Bijna een uur lang
weerkaatste vervolgens zijn hulpgeroep
tegen de gevels langs de uitgestorven kade voordat er iemand reageerde.

Etherpiraat
Etherpiraat J.P. raakte zaterdagmid-

dag zijn 27 MC-installatie kwijt bij een
politiecontrole. De man had de zender in
zijn auto geïnstalleerd.

deed vond
consult niet nodig en adviseerde aspirientjes en warme slaolie.
Mevrouw Van Hoorn nam daar geen genoegen mee en belde ten einde raad de
politie, die haar zoontje uiteindelijk
naar het AZ bracht.
een

Geen gehoor
De familie Dieperink aan de D.Nieu-

wenhuisstraat kreeg geen gehoor bij de
nummers die de dokterstelefoon doorgaf
en nam eveneens contact op met de politie. Die wist, na enige uren, dokter

J.A.G.Verberne aan de Übbo Emmiussingel te bereiken, die zich volgens de politie hogelijk verbaasd toonde over de onbereikbaarheid van zijn collega's. Volgens dokter R.G.Schogt, voorzitter van
het college dat de dokterstelefoon organiseert, is ditlaatste te wijten aan een
misverstand over het tijdstip van
dienstwisseling.

Monstercongres

in Groningen
(Van een onzer verslaggevers)
De Federatie van Medische Wetenschappelijke
Verenigingen
organiseert van 18 tot en met 20 april een
monstercongres in het Academiegebouw
van de Groninger rijksuniversiteit. Er
zullen niet minder dan 250 inleidingen
worden gehouden en evenveel posterpresentaties te zien zijn. Er worden ongeveer duizend deelnemers verwacht.
De Federatie is een stichting, waarbij
41 verenigingen van medische specialismen zijn aangesloten. Een dergelijk
groot congres wordt jaarlijks georganiseerd. Het bestaat uit wetenschappelijke symposia, didactische symposia
en posterpresentaties. Elke morgen,
middag en avond worden er zeven symposia gelijktijdig gehouden.

Vrouwen maken duizenden
stuks speelgoed voor tehuizen
(Van een onzer verslaggevers)

De verschillende afdelingen van de Nederlandse bond van Plattelandsvrouwen
en de Nederlandse vereniging van huisvrouwen in de provincie Groningen hebben
duizenden stukken speelgoed gemaakt ten behoeve van 22 kindertehuizen in de
provincie. Het speelgoed wordt volgende week dinsdag en woensdag tentoongesteld in de Evenementenhal en zal dan symbolisch worden aangeboden aan afgevaardigden van tehuizen door prof. mevrouw W.Bladergroen.
De tentoonstelling en de speelgoedactie worden op initiatief van de vereniging
van huisvrouwen en de bond van plattelandsvrouwen gehouden in het kader van
het jaar van het kind. De beide verenigingen hadden onafhankelijk van elkaar
hetzelfde idee en hebben dat later gebundeld, vandaar het grote aantal inzendingen. Behalve de tentoonstelling van het speelgoed wordt een handwerkexpositie gehouden en zijn er oude poezie-albums te zien. Tijdens de expositie kunnen afgevaardigden van de kindertehuizen hun voorkeur voor bepaalde werken
uitspreken en deze donderdag 26 april, na afloop van de algemene ledenvergadering van de bond van plattelandsvrouwen in de Evenementenhal, meenemen.

bederven".

Ook het hierbij
afgebeelde paasvuur in Noorddijk werd dan ook
natuurlijk
een
gegund:
einde
het ging tenslotte
gewoon uit bij gebrek
aan
brandstof en belangstelling.

(Van een onzer verslaggevers)
De politie moest het afgelopen paasweekeinde tweemaal in actie komen voor inwoners van de stad Groningen die vergeefs een beroep deden op stedelijke huisartsen. In één geval vond de betreffende arts het medisch
gezien niet noodzakelijk een nachtelijke visite af te leggen, in het andere geval was de waarnemend arts onbereikbaar in verband met een misverstand over de wisseling van dienst bij de dokterstelefoon.

Man staat uur lang
tot hals in het water

De opbrengst van de halfjaarlijkse kledingbeurs, die woensdag 18 en donderdag 19 april weer wordt gehouden in het
Vinkhuys aan de Boraxlaan in Groningen, is deze keer bestemd voor de Vietnamese bootvluchtelingen. Behalve
tweedehands voorjaars- en zomerkleding kan ook speelgoed verhandeld worden op deze beurs, die is georganiseerd
door de program-commissie van het
Vinkhuys.
Het afgeven van kleding kan gebeuren
woensdag van 10 tot 12 en van 14 tot 16
uur. Er wordt 's avonds verkocht van 19
tot 22 uur. Donderdag is de beurs open
van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Daarna
volgt tot 18 uur de afrekening en het afhalen van de overgebleven kleding.

sen te

Ene dokter komt niet,
andere is onbereikbaar

Hulpgeroep eerst niet gehoord

Kledingbeurs
voor vluchtelingen

Bij een ruzie
over een terrasstoel, zaterdagmiddag op de
Markt,
Grote
kwam het tot een
handgemeen tussen twee persoDaarbij
nen.
deelde de Groninger N.van G.
dusdanige klappen uit dat de po-

Problemen rond weekenddiensten

Getuigen gevraagd

Fietser na botsing
in levensgevaar

Stoel

Agenten aangevallen

Fietser door acht
jongens mishandeld
(Van een onzer verslaggevers)
De 19-jarige H.K. is in de nacht van
zondag op maandag in de Nieuwe Boteringestraat door acht jongens mishandeld. Het groepje versperde de rijweg,
waardoor fietser K. er niet langs kon.
Toen hij vroeg of de weg vrijgemaakt kon
worden, kreeg hij een aantal klappen.
Met lichte verwondingen moest de jongen naar het AZ gebracht worden.

Broodmes
(Van een onzer verslaggevers)

De eigenaresse van bar-dancing Talk
of the Town in de Nieuwstad is zondagnacht met een broodmes bedreigd. De
dader, de Groninger F.W., zou een
schuld hebben bij de bar. W. werd door
personeel in bedwang gehouden tot de
politie arriveerde. Hij is ingesloten.
•

Plannetje mistukt

Geldboete voor
'heroïne-koerier'
(Van een onzer verslaggevers)

Het vervoeren van een halve gram heroïne was om door de politie gepakt te
worden, kwam de 19-jarige Groninger B
D. S. op een boete van 350 gulden te
staan. B. was als gebruiker al eens eerder
met de politie in aanraking geweest, terwijl S., niet verslaafd aan de heroeïne,
minder gevaar zou lopen om gefouilleerd
te worden. Dat bleek voor S. toch verkeerd uit te pakken, waardoor hij voorde
Groninger politierechter mr. W. W. M.

Boon belandde.

De heroïne, die in negen pakketjes gevonden werd, bleek bestemd te zijn geweest voor vrienden van B. die in „Het
Poortje', gevangen zaten. Het vonnis
van de politierechter was conform de eis
van officier van Justitie mr. J. C. Buttinger.

Heroïne speelde ook een belangrijke
rol in een andere zaak die voor mr. Boon
diende. Om aan geld voor deze hard drug
te komen had de Groninger W. M. H.
eind vorig jaar 500 gulden gestolen. Dat
vermoeden bestond tenminste bij de of
ficier van Justitie; de verdachte in deze
zaak was zelf niet aanwezig, maar hij
was al eerder voor overtredingen van de
opiumwet met de Justitie in aanraking
geweest. Hij werd bij verstek veroordeeld tot 500 gulden boete, conform de
eis van de officier.
:

Twee weken voor mishandeling

Man steekt met mes na
veertig glazen bier
(Van een onzer verslaggevers)
Wegens mishandeling met een mes werd H. de G. uit Hoogkerk vanmorgen
door de Groninger politierechter mr. W. W. M. Boon, bij verstek, tot vier weken gevangenisstraf veroordeeld, waarvan twee voorwaardelijk. De G. moet
zwaar onder invloed zijn geweest toen hij tot zijn daad kwam want hij had
volgens het proces-verbaal 40 pilsjes op. Zelf vond de G., die bekend staat als
alcoholist, dat niet zoveel. Normaal drinkt hij wel 80 tot 100piljes op een dag.
neden om te kijken wat er bij zijn winkel
Samen met zijn broer T. was hij flink
de hand was. Toen hij de beide man
aan
cloorgezakt n een
Toen hij over het
nen
daar aantrof probeerde hij ze de weg
Damsterdiep in Groningen liep maakte
te versperren opdat ze door de politie
T. zich kwaad over een telefoongesprek
en reageerde zich af door een etalageruit
zouden kunnen worden ingerekend. H.
werd daarop kwaad en sloeg de heer Paskapot te trappen. Gealarmeerd door het
veer met zijn vuist, waarin hij het mes
gerinkel kwam de heer Pasveer naar bevasthad. Hij bracht de heer Pasveer
hiermee een snijwortd in de hals toe. Dat
was althans de toedracht zoals die door
-

'

Vier personen bij
botsing gewond
(Van een onzer verslaggevers)

Vier personen uit Haren zijn vrijdagmiddag bij een auto-ongeluk op Rijksweg 43 gewond geraakt. Vrij ernstig gewond raakte mevrouw H.A.Hazewinkel.
Haar drie dochters, van 19,14 en 12 jaar,
liepen eveneens verwondingen op. De
auto raakte binnen de gemeente Roden
van de weg en schoot tegen een boom. De
bestuurster, de oudste van de drie dochters, verloor, vermoedelijk ten gevolge
van een schrikreactie, de macht over het
stuur. De wagen is total-loss.

officier van Justitie mr. J. C. Buttinger
gereconstrueerd werd. De uitspraak van
de politierechter was conform zijn eis.
Broer T. kreeg een boete van 400 gulden.

Prominentenloop
In het kader van het Sportfestival
Paddepoel heeft er op vrijdag 27 april
een prominentenloop plaats in de noordelijke stadswijken. Het is de bedoeling
dat er bekende Groningers aan meedoen.
De organisatie is in handen van atletiekclub Argo '77 onder auspiciën van de
voetbalclubs Astrea, Potetos en GCS V,
die achter het Sportfestival Paddepoel
zitten. Ze hebben geld nodig voor clubaccommodaties.

Suggestie van CDA-raadsleden:

'Stimuleer particuliere
hulp via advertenties'
■

(Van een onzer verslaggevers)
De gemeente Groningen zou regelmatig via advertenties de burgers kunnen
informeren over de behoeften en de noden van medeburgers, die niet kunnen
worden gelenigd door de bestaande hulpverlening. Hoewel de Vrijwilligers
Vacaturebank al bemiddelt voor mensen die vrijwilligerswerk willen doen,
lijkt dit de CDA-raadsleden mr.drs.A.H.M. Dolle en K. van Smeden een manier om het particulier initiatief te stimuleren.
In schriftelijke vragen aan B. en W. doen
zij bovendien de suggestie dat de gemeente zou kunnen zorgen voor de opvang van de mensen die zich melden en
het met elkaar in contact brengen van
mensen die dezelfde soort hulp willen

verlenen.

In de inleiding van hun vragen stellen

zij, dat de christen-democratische richting in de politiek traditioneel hecht aan
het idee dat burgers verantwoordelijkheid dragen voor andere burgers, die
meer tegenslag in het leven hebben. De
overheid heeft een deel van die zorg door
de jaren heen op zich genomen, maar de
mensen die hier voor hun beroep mee bezig zijn komen toch waarschijnlijk vaak
behoeften tegen, waarvoor geen hulp
bestaat, ook al door tekort aan geld. In
die gevallen zou de gemeente het par-

A.H.M.DöLLE

Vrijwilligers nodig
(Van een onzer verslaggevers)
•

K. van SMEDEN

ticulier initiatief kunnen stimuleren
door vraag en aanbod bij elkaar te brengen, betogen Dolle van Van Smeden.

De Onderwijswinkel in Groningen
heeft vrijwilligers nodig. Deze zomer
gaan een aantal medewerkers weg en
moeten er nieuwe komen.
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Diekunnen ze in hun zaksteken.
een Piek-fijn
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De burgemeester der gemeente Kantens maakt ingevolge art. 4 van de Ontgrondingsverordening van de
provincie Groningen bekend, dat op de secretarie der
gemeente Kantens vanat 17 april 1979, gedurende 30
dagen voor een ieder ter Inzage ligt de aanvraag van de
NV Grontmij. van 28 februari 1979, om vergunning tot
ontgronding van het navolgende perceel: gemeente
Kantens, sectie F, nr. 1579.
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Een leder kan binnen 30 dagen na dagtekening van
deze bekendmaking tegen de Inwilliging van de aanvraag bij de Gedeputeerde Staten der provincie Groningen bezwaren Indienen.

rekening en ie krijgt die

Kantens, 12 april 1979
De burgemeester voornoemd,
J. KRUIZE.

Unieke Spaar- en Bankrekening
Met een Piek-fijn rekening kun je

beter en sneller sparen, krijg je meer
rente (tot s%)+een forse spaarpremie.
En hij is ook te gebruiken als echte
bankrekening: ontvangen, betalen,
Kompleet met rekening-overzicht.

t% j

Altijd wel: zakgeld, iets verdiend
oppassen, autowassen, krantenwijk En al hebben ze misschien niet
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zoveel, zon Piek-fijn rekening kunnen ze
v
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ONTGRONDING
VAN TERREINEN

kontanten opnemen met de oranje
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GEMEENTE KANTENS

Tieners krijgen Top L.P.
Met 15 superhits zoals Get Off van
Foxy, She's not there van Santana,
Instant Replay van Dan Hartman,
Whenever I call you friend van Kenny
Loggings, Piece of the rock van Mother's
Finest en nog heel veel meer. Open nu
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Onder meer om te leren hoe je zelfstandig met geld om moet gaan.

v

Haal snel een aanvraag-formulier
e bondsspaarbank. Invullen..
handtekening van één van je ouders niet
vergeten... eerste storting, van twintig
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Ze zijn in opmars de Dikke Italianen. Je ziet
ze steeds meer. Logisch, ze zijn niet alleen sterk als
een olifant, ze zijn handig ook. Kijk maar eens naar
de Z-serie van Fiat.
Stuk voor stuk stevige jongens met nuttige
laadvermogens van 2000 tot 6500 kg. Deze Dikke
Italianen zijn geschikt voor veelsoortig vervoer,
Ze zijn leverbaar als: gesloten bestelwagen, pick-up,
chassiskabine voor velerlei soorten opbouw, chassis
met dubbele kabine, 6 1 of 8 1.

1A
IflÉ
m%9
r -.--.~«*,#»*«uw"w

flH^I»

-

-

(

j|

-

-

m

■

en^sWsT/

Oude Kijk in 't Jatstraat 54-58.
Groningen tel. 121547* postbus 34b.
Lichtdruk
fotokopie
naamplaten
offset
55$M5gp
M^ggg^
bewegwijzering van terreinen en gebouwen.
Straks: Protonstraat 16.

Wm. Veenstra b.V.
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Fotokopieën op
van fotos. oude akten, pentekeningen uit boeken
en bladen, ook verkleind. Ook dubbelzijdig
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Wij delen u mede, ook na-

op de leeftijd van 74 jaar, weduwe van Adam Hoeksema.

mens onze ouders, van ons
voorgenomen huwelijk, dat
zo de Here wil op vrijdag 27
april 1979, om 14.00 uur, in

Bedroefd geven wij hiervan kennis.

\�

45 jaar getrouwd.
Rijnstraat 25A Gr.

�

Hun dankbare kinderen:
HENK en TRUUS
EPYenJAN
WILLYenHARM
en kleinkinderen.

.

'

KAPPERSDAGSCHOOL
GRONINGEN
OPLEIDINGSINSTITUUT

Gelegenheid tot feliciteren
van 17.00 tot 19.00 uur in
rest. „Radehoek", Herebinnensingel 39.

VOOR HAARSTYLISTEN

Vanaf heden kunt u voor alle haarbehandelingen terecht
van dinsdag t/m zaterdag (9.00-16.30 uur).
Gevorderde studenten werken onder deskundige leiding van hun docenten.
Lutkcnieuwstraat 5-7, Groningen, tel. 050-122437.

-

Zaterdag 21 april zijn

HENK enELLY TIMMER

—

3? jaar getrouwd.

Zuidhom, april 1979.
V.d. Halstraat 14.

U kunt hen feliciteren vanaf
8 uur in zaal Balk, DeGast 39te Zuidhorn.
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De voorzitters van de commissies ex artikel 64/65 van de Provinciewet brengen
ter kennis, dat de volgende openbare
commissievergaderingen zullen worden
gehouden op: (plaats: Provinciehuis,
Westerbrink 1, Assen).

15000,-60xf318,-

20000,-= 96 x f 297,-
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1. Maandag 23 april 1979 om 9.30 uur
van de commissie voor de zorg voor

•

I

k

mogelijkheden tot VAM-afvoer naar
Wijster met het oog op het inwerking
treden van de Afvalstoffenwet,
geluidszones langs wegen.'

•

.

i.

ii

'

De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 2 van
het crematorium te Groningen op donderdag 19 april a.s.
om 12.30 uur.

Vertrek van het „Uitvaartcentrum" om 12.00 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van het crematorium.

15000,-180x1170.-

0f240

of

25000,-180x1282,30000,-180 x f 340,,40000,-180x1453,■-

...

de leeftijd van 74 jaar, sedert '3 september 1978 weduwe van A. Hoeksema

■

Nog geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve
man, vader en grootvader

'

op

vergadering van de commissie voor
bestuurlijke aangelegenheden:
beroepschriften ingevolge de Landschapsverordening.

4. Woensdag 25 april 1979 om 9.30 uur
van de commissie voor verkeer en

waterstaat:

behandeling voorstel
krediet voor de reconstructie van de
weg langs de Lutterhoofdwijk,
plannen voor de vervanging van bruggen over het Oranjekanaal en de Beilervaart,
omleiding van rijksweg 34 om Odoorn

SS

i

GEVOLMACHTIGD INTERMEDIAIR. Ook weekendsJ
jM

Oldekerk, 12 april 1979

op de leeftijd van 68 jaar.
Peize, 15 april 1979.

.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en opa

HERMANNUS GERHARDUS
WIJNAND
op de leeftijd van 66 jaar, eerder weduwnaar van Henderika Staal.
9742 BA Groningen, 14 april 1979.
Zonnelaan 43.
A. WIJNAND-DE WÖLFF
Familie K. DE HOOP-WIJNAND
Familie H. M. VEGT-WIJNAND
Familie B. SCHUT-WIJNAND
Familie H. H. WIJNAND-DRENT
Familie H. MEIJER-GORTER
Familie W. C. MEIJER-ROTTINÊ
Familie J. A. MEIJER-ROZEMA
Familie G. MEIJER-MEIJER

-

Leek: J. HOEKSTRA-TJOELKER
A. HOEKSTRA
Leek: C. GRIJPSTRA-TJOELKER
G. GRIJPSTRA
Niekerk: J. GALL-TJOELKER
A. GALL
Oldekerk: S. TJOELKER
T. TJOELKER-SCHRIEMER
Leek: H. LODEWEGEN-TJOELKER
J. LODEWEGEN
Australië: H. v. d. MEER-TJOELKER
R. v. d. MEER
Niekerk: R. TJOELKER
G. TJOELKER-KAMPEN
Leek: H. WESTRA-TJOELKER
J. WESTRA
Niekerk: G. DE BOER-TJOELKER
R. DE BOER
en alle oomzeggers.
Met leedwezen geven wij kennis van het heengaan van
onze medewerker en collega de heer
op de nog jonge leeftijd van 35 jaar. Vele jaren hebben wij
met hem samengewerkt en heeft hij met veel toewijding

en energie ons bedrijf gediend.
Mogen zijn vrouw en dochter de kracht vinden dit voor
hen zo groot verlies te dragen.

DIRECTIE EN MEDEWERKERS
HOUTHANDEL G. VRIES BV

voor bestuurlijke aangelegenheden:
concept voorontwerp Herinrichtingsprogramma Oost-Groningen en de

Mijn man en onze vader is opgebaard in het „Uitvaartcentrum" Nw. Boteringestraat 31.
Bezoekuren van 4-5 en van 7-8.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben in aula 2 van
het crematorium te Groningen op woensdag 18 april a.s.
om 11.30 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
'ontvangkamer van het crematorium.

L
Geheel onverwacht is van ons heengegaan mijn innig geliefde vrouw, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
op de leeftijd van 75 jaar, echtgenote van Pieter Pruis.
Hoogezand, 14 april 1979.
Burg. van Royenstraat 260 (oost)

P. PRUIS

kinderen,

Drachten, 16 aDril 1979

fiekamer van het crematorium.

Opende: BREGTJE HOEKSTRA-OVERZET

Gronings-Drentse veenkoloniën.
10. Woensdag 2 mei 1979, aansluitend

AREND HOEKSTRA
IJKTJE ALY ALBERTHA
-

op de voorgaande gecombineerde
vergadering, van de commissie voor
financiële, sociale en economische

De rouwdienst zal worden gehouden op donderdag 19
april a.s. om 13.00 uur in de Geref. Kerk te Opende,
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden.

aangelegenheden:

behandeling voorstel:

CM
LO

krediet voorde verbetering van het ge- 35
deelte Coevorden-brug IV van de S 16. SSS

■HHr

FRED VAN DER WERFF
L_

NationaalComitéKoninginJuliana7 ojaar

—

Gelegenheid te condoleren na afloop van de begrafenis in
het gebouw „Eben Haëzer" te Opende.
Correspondentie-adres: Provincialeweg

64 te Opende.

Heden nam de Here op de 2e Paasdag

nog

onverwacht

van ons weg onze geliefde zwager en oom
—

/
Stort uw bijdrage voor het verjaardagsgeschenk aan de koningin op
postgironr.4l979 70 of op uw bank op het speciale rek.nr 7919 t.n.v. het Nationaal Comité.

ALBERT OVERZET
weduwnaar van IJktje Oldenburger op de leeftijd van
78 jaar.
Opende, 16 april 1979

Leek: A. OLDENBURGER
A. BOS-BROEKSTRA
Aduard: M. VAN WIJNGAARDEN-OLDENBURGER
T. VAN WIJNGAARDEN
neven en nichten

onze
lieve
en
tante
schoonzuster

HINDERKIEN

Sedert 3 november 1978
weduwe van Jan Luinge.
Groningen:
S. Luinge
G. Luinge-de Haas

Niekerk:
F. Ridder-Luinge
B. Ridder
en kinderen

Toch nog onverwacht is
van ons heengegaan,
onze schoonzuster en
tante

H. LUINGE-HOVEN
Peize:
Fam. H. HovenZuidema
Heden overleed onze,
beste tante
HINDERKIEN
HOVEN

in de ouderdom van 76'
jaar; weduwe van J.
Luinge.
Peize, 13 april 1979.

H. Timmer
A. Timmer-Hoven
Heden overleed onze gebuurvrouw en
vriendin
H. LUINGE-HOVEN
in de ouderdom van 76

achte

jaar

Peize, 13 april 1979.

H. Ansingh
J. Hommes
W. Ensing
H,. Hagenauw
J. Hagenauw
P. Oldenburger

J. Laning
G. Ansing-Douwes
H. Fasten
J. v. Bergen
H. Heebels
Heden overleed zeer ononze
verwacht
lieve
broer, zwager en oom

HERMANNUS
GERHARDUS
WIJNAND
in de ouderdom van 66
jaar, geliefde echtgenoot
van Berendina Wolff,
eerder van Henderika

Staal,

__ij

W. J. Wijnand
G. Wijnand-Hansen
Wed. J. Wijnand-Luiken

R. Hindriks
G. J. Hindriks-Wijnand

_■_____■___■_■■■_■

Op vrijdag 13 april over-

leed in het ziekenhuis
„De Weezenlanden" in
Zwolle onze lieve zuster
en schoonzuster
GEESJE BOEKHOLT
op de leeftijd van 61 jaar.
Edmonton (Canada):
R. Bok-Boekholt
R. Boekholt
J. Boekholt-Eerenstein
Gasselte:
G. Boekholt
A. Boekholt-Ottens
Haren:

F. Barelds-Boekholt
A. Barelds
__----__-______.

Algemene kennisgeving.

sedert 8 oktober 1978 weduwnaar van Yktje Oldenburger op leeftijd van ruim 78 jaar.

ALBERT OVERZET

9. Woensdag 2 mei 14.00 uur van de
commissie voor financiële, sociale en
economische aangelegenheden en

kleinkinderen

klein- en achterkleinkinderen.
is
opgebaard
De overledene
in het rouwcentrum van de
Stichting,
E.8.0.
Kees de Haan9traat 46 te HoogezandSappemeer.
Condoleantie dinsdagavond van 7 tot 8 uur.
De crematie zal plaatsvinden woensdag 18 april om 10.30
uur vanuit aula II van het crematorium te Groningen.
Voor hen die de laatste eer wensen te bewijzen vertrekt er
om 9.30 uur een bus vanaf de E.8.0.-Stichting.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de kof-

Op 2e Paasdag nam de Heere vrij onverwacht van ons
weg, onze geliefde vader en grootvader

S

en

FRONEKA PRUIS-REMKES

A. H. LELOUX

overleden

H. STOKKER-KOOPS

Openb. 21 5.

regeling detailhandel in bestemmingsplannen,
leefbaarheid van de kleine dorpen.
7. Woensdag 2 mei 1979 om 9.00 uur van
de commissie voor culturele zaken,
sport en onderwijs en voor maatschappelijke ontwikkeling en volksgezondheid:
verdeling en onderlinge afstemming
van taken in een gedecentraliseerd
systeem voor sociaal cultureel werk
8. Woensdag 2 mei 1979 om 10.00 uur
van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling en volksgezond-

\

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve tante
enoud-tante

Zie ik maak alle dingen nieuw.

van een technisch medewerker.
6. Vrijdag 27 april 1979 om 14.00 uur van
de commissie voor ruimtelijke ordening en recreatie:
behandeling voorstel:
aanvraag om verhoging subsidie van
het provinciaal bestuur van de
vrouwen-adviescommissie voor de
woningbouw in Drenthe,
nota over het verlenen van inspraak
bij de voorbereiding van het streekplan Midden-Drenthe,
het verlenen van een bijdrage uit het
recreatiefonds voor het openluchtmuseum Barger-Compascuum,
de tracénota van rijkswaterstaat betr
de omleiding van rijksweg 34 om

—

■

Fam. J. OTTENS en kinderen
Na een ernstige ziekte van enkele weken is uit ons midden
weggenomen onze lieve broer, zwager en oom

Na een ernstige ziekte is
toch nog onverwacht

B. Hartholt
R. Geersing

Geen bloemen.

De begrafenis zal plaatsvinden te Niekerk, heden dinsdag
17 april om 2 uur.
Zij, die de laatste eer wensen te bewijzen worden verzocht
om 1.30 uur aanwezig te zijn in „De Rotonde" te Niekerk.

■

subsidie aanvraag Dienstverlenend
Orgaan Drenthe t.b.v. de aanstelling

3BS
355»
™SB»

Thuis liever geen bezoek.

Oldekerk, 12 april 1979.

behandeling voorstel:

B

Na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot condoleren
in de ontvangkamer van het crematorium.

in de ouderdom van 59 jaar; geliefde echtgenoot van
Trientje Hut.

van de commissie voor culturele za-

en grootmoeder is opgebaard in

De crematie zal plaatsvinden op donderdag 19 april om
11.00 uur in het crematorium te Groningen (aula 1).

JILLES TJOELKER

ken, sport en onderwijs:

behandeling voorstellen:
intrekking subsidie consultatiebureau
voor alcohol en drugs,
verslag ex art. 26a van de Wet op de
bejaardenoorden.

de aula op
de begraafplaats te Peize.
Gelegenheid tot condoleren op woensdag 18 april van
19.00-20.00 uur.

de leeftijd van 59 jaar.

5. Woensdag 25 april 1979 om 13.30 uur

E

Onze moeder

Uw genade is mij genoeg.

MORGEN
BIJ FRED

3. Maandag 23 april 1979, aansluitend
op de voorgaande gecombineerde

en kleinkinderen.

JILLESTJOELKER

2. Maandag 23 april 1979 om 14.00 uur

SS

J.VENEMA
Peize: H. STOKKER
;A. STOKKER-GRITTER
Buitenpost: J.JAGER-STOKKER
A. JAGER

Enige kennisgeving.

Oldekerk: T. TJOELKER-HUT
Gerkesklooster: H. TJOELKER
T. TJOELKER-BOERSMA
Doezum. S. TJOELKER-HELDER
B. HELDER
Oldekerk: H. TJOELKER

van de commissie voor financiële,
sociale en economische aangelegenheden en voor bestuurlijke aangelegenheden:
eindrapport I.S.P.

Hoogkerk: E. VENEMA-STOKKER

\

0f240xf287,of 240 x f 387,-'
.I-

bereikbaar.

„De Hoprank" kamer 113.
Corr.adres: Poelakkers 3, Peize.

G. SMIT-HOEKSEMA
T. T. VOLCKMANN-STOFFERS
Fam. ZUIDLAND

,w

Bedragen zijn incl. rente en aflossing en alle verdere
kosten.
Andere bedragen, looptijden en overname andere lening mogelijk.
Uniek, gehele aflossina na eerste jaar geen boete.
Dan krijgt u dus alle rente weer terugoetaald.
's avonds

de leeftijd van 68 jaar, sinds 22 november 1978weduwe
van Jan Stokker.
Peize, 15 april 1979.

op

R. HOEKSEMA-JANSEN

xf 149,240 x f 199,of 240 x f 251,-

i

HINDERKIEN
STOKKER-KOOPS

op

~

20000,-180 x f 227,-

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve moeder en grootmoeder

Met hoop en vrees ging onverwachts van ons heen mijn
lieve schoonzus, tante en nicht

Boterdiep o.z. 25.
Wij gaan wonen:
Boterdiep o.z. 36,
9785 AC Zuidwolde (Gr.).

.....

7500,—60 x.f 163.10000,- 60 x f 214

•

Moeder is opgebaard in het „Uitvaartcentrum" Nw. Boteringestraat3l.
Bezoekuren van 4-5 en van 7-8.

Zuidwolde.
Noordwolde (Gr.),
Nieuwstraat 9.
Zuidwolde (Gr.),

2e hypotheken

i
114,-

Susan

7

HOVEN

Beilen: J. LUINGE
L. H. LUINGE-WILKENS
Annie, Hennie, Willeke
Leek:A.J.DEVRIES-LUINGE
K. DE VRIES
Hessel en Hennie
Onze moeder en grootmoeder is opgebaard in de aula op
de begraafplaats te Peize.
Bezoekavond op dinsdag 17 april van 19.00-20.00uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 18 april oir
13.30 uur op de algemene begraafplaats te Peize.
Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen worden verzocht om i3.00 uur aanwezig te willen zijn.

Ingeborg

—

op de leeftijd van 76 jaar.

R. LUINGE

Zevenaar: GEESJE en HENK
Edwin
Robin

die om 15.15 uur begint,
hoopt voor te gaan de weleerwaarde heer Ds. A. Jagersma.
Ü kunt ons feliciteren van
19.00-20.00 uur in gebouw
„Irene", Oosterseweg 8 te

de leeftijd van 76 jaar, sinds 3 november 1978 weduwe

van Jan Luinge.
Peize, 13 april 1979.
Oude Velddijk 26.

Groningen, 16 april 1979.
Correspondentie-adres:
Dr. Schaepmanstraat 1,6904 BK Zevenaar.

het gemeentehuis te Bedum
zal worden voltrokken.
Gods zegen over ons huwelijk
zal worden gevraagd in een
dienst des Woords, die gehouden wordt in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te
Zuidwolde. In deze dienst,

kalm is van ons heengegaan onze lieve moeder

HINDERKIEN LUINGE-HOVEN
op

en

B. HOEKSEMASTI.JFHOORN

I

KOMT U OOK?

GEA LENTING

en

en grootmoeder

ROELOFJE
HOEKSEMA-JANSEN

en

T. HOEKSEMA
!

\

HENK MULDER

Op maandag 23 april a.s. zijn
onze ouders en grootouders

\

<

;

fflßEuüLfuuE

Zacht

Haar liefste wens is in vervulling gegaan, zeven maanden
na vader ging van ons heen onze lieve moeder en oma

OUDE KIJK IN'T JATSTRAAT 67
GRONINGEN

PROVINCIE

Enige kennisgeving

<

DEMONSTRATIE SCHEEPJES SMYRNA KNOPEN
onder het genot van een kopje koffie.

; >

Zie voor familieberichten ook pag. 8

\

KOMT U OOK?

ia/y

Plotseling nam de Here tot Zich, onze lieve broer, zwager
en oom

LUBBERTUS VALKEMA
geliefde echtgenoot van G. M. Oudman.
't Zandt, 13 april 1979

Bedum: R. VALKEMA
M. VALKEMA-OMTA
Kalamazoo(U.S.A.): A. VALKEMA-KLOOSTER
Winsum (Gr.): M. VALKEMA
M. VALKEMA-BOONSTRA
Ten Boer: M. J. NIEUWENHUIS
H. NIEUWENHUIS-NORDEN
Sauwerd: K. A. VALKEMA-LUIDENS
Kalamazoo(U.S.A.): B. VALKEMA
W. VALKEMA-SPORTEL
Grand Rapids: J. DIJKSTRA-VALKEMA
F. DIJKSTRA
Appingedam: G. ROGAAR-VALKEMA

H. ROGAAR
neven en nichten

Na een langdurige ziekte
is zacht en kalm van ons
heengegaan in Dennenoord, Zuidlaren, onze
lieve moeder en oma

MARCHIEN
BOUWMAN
in de ouderdom van 78
jaar; sinds 25 maart 1952
weduwe van Rudolf Ottens.

Rolde:
J. Hilberts-Ottens
J. Hilberts
Muntendam:
().

Snippe-Ottens

W. Snippe
Borger:
J. Ottens
A. Ottens-Weits

Assen:
D. Ottens
Westerbork:
R. Ottens
D. Ottens-Bruinsma
en kleinkinderen.

„

Zuidlaren,
13 april 1979.
De begrafenis zal plaatsvinden woensdag 18
april a.s. Aanvang rouwdienst 10.30 uur in de
Ned. Herv. kerk te Hor
ger.

Vertrek om 11.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis

in

~de Glazen Zaal", ontmoetingscentrum van het gemeentehuis te Borger.
Condoleantie .i<l"
Hoornsestraat 8, Rolde.

dinsdag 17 april 1979
Zeer onverwacht is van
ons heengegaan onze beste buurvrouw

Enige kennisgeving.

MARGARETHA LOURENS

op de leeftijd van 66 jaar.
Appingedam, 15 april 1979
Graaf Edzardstraat 192.

ANNA GROENDIJK-RIJZINGA
op de leeftijd van
AnkoGroendijk.

g

Plotseling is van ons
heengegaan, mijn innige
geliefde vrouw, onze

W. B. AARDEMA

„Vliethoven".

Stedum: Tj. GROENDIJK
A. GROENDIJK-PALSMA
Sarnia Ont. (Can.): J. GROENDIJK
C. GROENDIJK-STAAL
Den Helder: E. BRINK-GROENDIJK
H. BRINK
Wirdum (Gr.): I. GROENDIJK
H. GROENDIJK-VOGD
Belleville Ont. (Can.): E. KUGEL-GROENDIJK
H. KUGEL
Klein- en achterkleinkinderen.

zorgzame moeder, grooten overgrootmoeder

Erik

Ronald

HILLEGIEN KOOPS
in de ouderdom van 86
jaar, echtgenote van
Roelof Lamberts.
Zuidlaren.
15 april 1979.
„Laarhof",
kamer 237, Hofakkers 1.
R. Lamberts
Zuidlaren:
G. Hamming-Lamberts
H. Hamming
Sleen:
R. VeenhuizenLamberts
D. Veenhuizen
Haarlem:
A. Koops-Lamberts
J. Koops
Klein- en achterklein-

Thuis liever geen bezoek.
Geen bloemen.
De overledene is opgebaard in één der rouwkamers van
het Uitvaartcentrum Jukwerderweg 19, Appingedam.
De crematie vindt plaats 18 april 1979 om 13.30 uur in
aula 2 van het crematoriumte Groningen.
Condoleantie-avond: dinsdag 17 april van 19.00-20.00 uur
in het uitvaartcentrum aldaar.
Heden overleed onze beste zuster, schoonzuster en tante

v

MAGREET 7 d. VELDELOURENS
Appingedam, 15 april 1979.

Kolham: B. LOURENS
H. LOURENS-HOFSTEE
Delfzijl: JO LOURENS
Uithuizen: A. NEINHUIS-LOURENS
J.NEINHUIS
Uithuizermeeden: G. LOURENS-BRUGGEMAN
De Bilt: S. EMMELKAMP-LOURENS
B. EMMELKAMP
Uithuizermeeden: G. WIT-LOURENS
H.WIT
Neven en nichten.

Een samenkomst zal D.V. worden gehouden op donderdag 19 april 1979 om 13.30 uur in het Dorpshuis te Wirdum (Gr.), waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de
begraafplaats te Wirdum (Gr.).
Na de begrafenis gelegenheid tot condoleren.
Correspondentieadres: Tj. Groendijk, Lellensterweg 46,
9921 TB Stedum.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor al hetgeen zij voor
ons heeft gedaan en betekend geven wij kennis dat op Zijn
tijd en Wijze de Here tot Zich heeft genomen onze lieve
moeder en oma

Liever geen bloemen.
Een korte rouwdienst zal
worden
gehouden op
woensdag 18 april a.s. in
de Ned. Herv. Kerk te

Zuidlaren,

ANNA MARIA ECKELHOFF
sinds .25 januari 1965 weduwe van Siemen Abel Stein in
de ouderdom van 78 jaar.
Ter Apel, 14 april 1979

aanvang

10.00 uur, waarna de crematieplechtigheid
.zal
plaatsvinden te Groningen in aula 1 om 12.00
uur.

Correspondentie-adres:

B. H. Stein, Magnoliastraat 22, Musselkanaal.

Na de plechtigheid is er
gelegenheid de familie te
condoleren in de koffiekamer van het cremato-

HILKE
BUIKEMA-BUITENWEG
op de leeftijd van 74 jaar.
Groningen, 14 april 1979.

Berkenlaan 12.

B. H. STEIN
H. STEIN-KIP
SIEMEN en JANNY

rium.

L.

Moeder ligt opgebaard in „Vijverhof", Kapelweg 10 te<
Ter Apel.

—»

Heilige Mis, dinsdag om 19.00 uur in de St. Willibrorduskerk te Ter Apel, waarna condoleantiebezoek in voornoemdeaula.
De plechtig gezongen uitvaartdienst, waarna de begrafenis, heeft plaats op woensdag 18 april a.s. om 10.00 uur in
de St. Willibrorduskerk te Ter Apel.
Zij, die moeder de laatste eer wensen te bewijzen worden
om 9.50 uur in voornoemde kerk verwacht.
Na de plechtigheid wordt u terug verwacht in „Kruispunt", Dr. Bekenkampstraat 42 te Ter Apel.

Zeer onverwacht is van
ons heengegaan onze

„Blijf bij mij Heer".

zuster, schoonzuslieve
1
t nicht en tante
ter,

Canada: W. BUIKEMA
G. BUIKEMA-VEGTER
Jack
Dena en Bill

HILLECHIEN

LAMBERTS-KOOPS
in de ouderdom van 86
jaar; geliefde echtgenote
van R. Lamberts.
Zuidlaren,
15 april 1979.
Haren:
A. Wolters-Koops
J. Koops-de Groot
G. Abbring-Koops
E. Abbring

Henry

HildaenDavid
Otto
Betty
en kleinkinderen

Assen, Hunze 36: O. BUIKEMA

F. J. A. BUIKEMA-KEIZER
Linda
Rosemarie en Laurent
Christiaan
Sappemeer,Gladiolenstraat 2: E. BIERLING-BUIKEMA

Na een kortstondige ziekte is toch nog geheel onverwacht
van ons heengegaan, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

JAKOB BEUKER

Groningen:
A. Koops

Edwin
Ingrid

in de ouderdom van 87 jaar, sedert 21 april 1975 weduwnaar van Geertien Brink.

D. Koops-Boelens
Haren:
W. Oosterveld-

Thuis geen bezoek, geen bloemen.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van Huize „Patrimonium".
De rouwdienst zal worden gehouden in de kerkzaal van
Huize „Patrimonium" op donderdag 19 april a.s., aan-

Eexterveenschekanaal, 16 april 1979.

Semstraat 169.

Neven en nichten.
———_____

In aansluiting hierop zal de begrafenis plaatsvinden op de

Enige kennisgeving.
Op 13 april j.l. is geheel
onverwacht van ons
heengegaan mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder, groot- en overgroot-

begraafplaats „Esserveld" om plm. 2 uur.
Voor en na de begrafenis gelegenheid tot condoleren.
——

Dankbaar voor wat hij voor ons is geweest, is na een ernstige ziekte van ons heengegaan mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader
op de leeftijd van 76 jaar, geliefde echtgenoot van A. J.
Ploeg, na een gelukkige echtvereniging van 50 jaar.

moeder
ANNECHIEN KLAZIENA
SWINT-SMIT
op de leeftijd van 75 jaar.

Leek, 14 april 1979

Groningen,

Bosweg 20

17 april 1979.
Lindenlaan2l.
Uit aller naam:
J. J. Swint

JOHANNES MERTENS

Leek: A. J. MERTENS-PLOEG
Roden: REINTJEenJAN
Augustinusga: KORRIE en GERRIT
Groningen: BIEM en FRITS
't Harde: HENRY en BEREND
Dwingeloo: HENK en JANNA
Klein- en achterkleinkinderen
De overledene ligt opgebaard in de aula van het verpleeghuis „Neerwolde", Henri Dunantlaan 20, Groningen.
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 18 april a.s. 's
morgens om 9.00 uur in aula I van het crematorium te

Heden is kalm en vredig
van ons heengegaan onze
zorgzame moeder en
lieve oma

Drouwenermond,
14 april 1979.
ZuiderdiepB.
Li m men;

i

I

FROUKJE PLAT
geb. SANDERS
op de leeftijd van 78
jaar; sinds 18 augustus
1974 weduwe van Jan
Plat Ezn.

sinds oktober 1969 weduwe van Bernardus Wessels.
Groningen, 14 april 1979.
„Bisschop Niermancentrum"
Plutolaan 329.
Den Haag: M. A. STAAL-WESSELS
Z. STAAL
Hardegarijp: H.J. WESSELS
M.G. VELDKAMP
Correspondentieadres:

De Horst 10
9254 AV Hardegarijp.
De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum „Algemeen Belang", Esdoornlaan 187, wijk Selwerd. Bezoek
dinsdagavond van 7-8 uur.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden woensdag 18
april om 9.30 uur in de Johanneskapel, wijkcentrum „de
Trelkoel", Zonnelaan 30, waarna de begrafenis zal plaatshebben om 11.00 uur op de begraafplaats „Selwerderhof.
Hierna is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer.

7 tot 8

De crematie zal plaatsvinden donderdag 19 april om 10
uur vanuit aula 1 van het Crematorium te Groningen.
Zij, die de laatste eer wensen te bewijzen, worden in het
Crematorium verwacht.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het Crematorium.

Met droefheid geven wij kennis van het plotseling
den van onze lieve moeder

ENGELHARDUS ALLARDUS
GERARDUS KOOISTRA

op de leeftijd van 49 jaar; sedert 16 juli 1975 weduwe van

Jurrien Faber.
9679 ED Scheemda,
14 april 1979.
Stationsstraat 6.

Nietap, 14 april 1979.
Natuurschoonweg 15.

K. KOOISTRA-SCHIERBEEK
Roden: B.J. KOOISTRA
E. A. M. KOOISTRA-v. ENGELENBURG
Drachten: J. J. KOOISTRA
L. A. KOOISTRA-BARELS
Hoorn: J. R. E. STAAL-KOOISTRA
W. A. STAAL
en kleinkinderen
Thuis liever geen bezoek.
Mijn man is opgebaard in de aula, Leeksterweg 44 te Roden.
Gelegenheid tot afscheid nemen op dinsdag 17 april, van
19.00tot 20.00 uur.
De crematie zal plaatsvinden woensdag 18 april, om 10
uur, in aula 1 van het Crematorium te Groningen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren.

Beilen: KO
Blijham: RITAenGERRIE
Muntendam: CHRIS en GERDA
Scheemda: GERDA en PETER
Scheemda: GONDA

Onze moeder is opgebaard in één der rouwkamera van de
„Winschoter Uitvaartvereniging" aan de Hoogstraat te
Winschoten.
Condoleantiebezoek dinsdag van 19.00—20.00uur.
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 18 april a.s.
om 11.00 uur in het crematorium te Groningen.
Zij die met ons de plechtigheid wensen bij te wonen worden in aula 1 van het crematorium verwacht.
Vertrek van de aula Hoogstraat om 9.45 uur.

.

Geheel onverwacht is
van ons heengegaan mijn
lieve zorgzame man,
onze lieve vader, grooten overgrootvader

in de ouderdom van
bijna 76 jaar, na een gelukkige echtvereniging
van bijna 53 jaar.
Alteveer, 14 april 1979
Dennenkamp 2.

F. Glas-Lafontaine
Niekerk:
J. Posthumus-Glas
E. Posthumus
Amerika (USA):
Dijkstra-Glas
H.
E. Dijkstra
Niekerk:
C.vanTil-Glas
P. van Til
Nw. Roden:
J. Glas
G. Glas-Been
Leek:
J. H. F. Glas
D. Glas-Visser
Roderesch:
Tj. Posthuma-Glas
J. Posthuma
Roden:
W. Glas
M. Glas-Hummel
Grijpskerk:

F. Smit-Glas
J. Smit
klein- en
achterkleinkinderen
De teraardebestelling zal
plaatsvinden woensdag
18 april om 15.00 uur
vanuit het NH jeugdgebouw te Roden.
Zij, die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen worden verzocht
om 14.30 uur aldaar aan-

In het ziekenhuis „De Weezenlanden" te Zwolle overleed
onze lieve zorgzame vrouw, moeder en grootmoeder

Enige kennisgeving.

Geheel onverwacht

is

van ons heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

GEESeJEBOEKHOLT
op de leeftijd van 61 jaar.

Steenwijk, 13 april 1979
Oostercluft 254

JAKOBUS HENDERIKUS
BOSMAN
op de leeftijd van 67 jaar.

Oostercluft 254: H. KLASENS
Westercluft 146: H: KLASENS
Herenslagen 127: E. H. KLASENS
J. M. KLASENS-MEEK

9713 K.J. Groningen
14 april 1979

Hortensialaan 43.
J. Bosman-Dieters
Kinderen en kleinkinderen
De overledene is opgebaard in het „Uitvaartcentrum" Nw. Boterin-

Harro

Heleen
De crematie zal plaatsvinden op woensdag 18 april om
13.00uur in het crematorium te Meppel, Zomerdijk 10a.
Belangstellenden worden verzocht op tijd aanwezig te
zijn.

Na de crematie is er gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium.

gestraat 31.

Bezoekuren van 4-5 en
van 7-8.

Na een liefdevolle verpleging in het Diakonessenhuis is
toch nog plotseling van ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader en opa

De crematieplechtigheid
zal plaatshebben in aula
2 van het crematorium
te Groningen op woensdag 18 april a.s. om 8.30
uur.

OOMKE VAN DER VEEN
op de leeftijd van 79 jaar, echtgenoot van Sjoukje Huttinga.

Vertrek van het „Uit-

Norg, 14 april 1979.

vaartcentrum" om 8.00
uur.

Etstoel 3, „Vijversburg".
Correspondentie-adres:
Rijksstraatweg 235, Haren (Gr.)
Norg: S. VAN DER VEEN-HUTTINGA
Haren: ,F. W. CRONE-VAN DER VEEN

Plotseling ging van ons
heen onze broer en
zwager

'H.CRONE

JAKOBUS
H. BOSMAN
Groningen,
14 april 1979.

Groningen: JOKE en RUDOLF
Jaap, Mare en Paul

ANNETTE en HERMAN
PAULINEenJAN
Thuis liever geen bezoek.
De overledene is opgebaard in het rouwcentrum ~Alg#<
meen Belang", Esdoornlaan 187 te Groningen.
Bezoekuur dagelijks van 19.00 tot 20.00 uur.
De Crematie zal plaatsvinden donderdag 19 april om 10.3
uur in aula II van het Crematorium te Groningen.
Zij die de laatste eer wensen te bewijzen worden om 10.15
uur in voornoemd Crematorium verwacht.
Na de plechtigheid gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het Crematorium.

H. Bosman
C. N. E. Bosman-Arkes
D. Bosman
H. Bosman-Vlieg

G. Bosman

A. V. E. Bosman-Bakker

wezig te zijn.

L. Bosman
H. M. Bosman-Stek

Heden, 13 april 1979, is

Plotseling werd door een

plotseling van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgroot-

noodlottig ongeval van
mij
weggerukt
mijn

moeder
TRIENTJE
,
PUISTER-BOLWIJN
in de gezegende ouderdom van 83 jaar; sinds 19
oktober 1964 weduwe
van Wessel Puister.
Huize „Bloemhof",
kamer 101, Ten Boer.

JAKOB

i

c om 13.15 uur aanwezig te
zijn in het Dorpshuis
Centrum, Kerklaan te

v

(

Nieuw Buinen.
\

Na de begrafenis geleggenheid tot condoleren
iiin genoemd gebouw.

»

Correspondentie-adres:
J. Nieborg, Brugstraat

Pieterzijl.

In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland is van ons
heengegaan onze innig geliefde vrouw, moeder en oma

JACOBAB.
HOFSTEENGEELDERING
Psalm 23 onberijmd.
Grootegast, 14 april 1979.
Hoofdstraat 139.
Grootegast: K. HOFSTEENGE
Grootegast: JANenPIETIE
Grootegast: CLARA en NANNE
Grootegast: SIEP en BIENEKE
Drijber: KLAAS en WIMMIE
Groningen: JOHAN en GERRY
en kleinkinderen
De begrafenis vindt plaats op woensdag 18 april a.s. De
rouwdienst wordt gehouden om 14.30 uur in de Goede
Herder kerk te Grootegast.
Gelegenheid tot condoleren vanaf 14.00 uur in de Consistorie.
Thuis liever geen bezoek.

Heden is na een kortstondige ziekte van ons
onze lieve broer en oom

heengegaan,

ALBERTUS BAKKER
op de leeftijd van 62 jaar.
Hoogezand, 13 april 1979.

Den Haag:
O. Puister
Zuidlaren:
G. Tuin-Puister
H. Tuin
J. Nieborg
Heemskerk:
J. Kort-Puister
J. Kort
Rolde:
B. Heindinga-Puister
W. Keemink
Uithuizermeeden:
H. Pieterman-Puister
H. Pieterman
Klein- en
achterkleinkinderen
De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 18
april a.s. om 14.30 uur.
Zij die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen, worden om 14.00
uur verwacht in het Hervormd Centrum te Stedum.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in voornoemd gebouw.

Sluiskade 42.

FREE en JANTJE
HELEEN
ELLEN
WIM
De overledene is opgebaard in de aula van „De stille
Hof" te Hoogezand.
De crematie zal plaatsvinden in aula 2 van het Crematorium te Groningen woensdag 18 april om 9.30 uur.
Zij, die de overledene de laatste eer willen bewijzen, worden in bovengenoemde aula 2 te Groningen verwacht.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de
koffiekamer van het Crematorium.

Zeer plotseling zijn uit
onze vriendenkring door

op de leeftijd van 24 jaar.

een noodlottig
weggerukt

Oosternieland,
12 april 1979.

ten.

ECHT ZILVEREN
BAL PEN

«„

GRATIS GRAVEREN

REPKO

Koude

ongeval

gedachten blijven en wij
wensen de familie veel
sterkte toe.

Door een noodlottig ongeval werd van ons weggenomen onze vriend
JAKOB
VAN DIJKEN
op de leeftijd van 24 jaar.

Bedum, 12 april 1979.

*

Bedum:
Fam. Lautenbach
Fam. Knot
Dick en Jeanet
Jakob en Marjan
Jan en Ina

Oosternieland:
B. Knol
F. J. Knol-Dost
Garsthuizen:
K. Bakker
J. Bakker-Knol
Linda en Barry

'

/

■!

uw
verbouwings-

Wim

timmermetsel- en

tegelwerken
onderhoudswerken

I GERNER I

Door een ongeval is onze

■

Voor

Piebe
Reinie
Gea

H. v.d. DONG
Tel. 050-775916.

Stomen

kleinzoon en neef
JAKOB VAN DIJKEN
uit ons midden weggenomen.
Dat de Heer van dood en
leven de ouders, broers
en zusters mag sterken
en troosten in dit verlies.

[(uf

Alleen bij Zwartsenberg

\a\

grote kollektles

zomermantels

Oma Roorda
Fam. S. P. Oosterhoff
Fam. H. Wieringa
Fam. J.Tuinstra
Fam. H. Roorda
Fam. J. van Wolde
Bedum, 12 april 1979.

-i i

1

maten 38 t/m 50

zwartsenberg | mode
Pls\
1111
JJj)g

9 en,/ode A-kerk.
l Gronin
Parkeren op de Westerhaven.///ll

A\\
—■

Zuiderpark 16-17
Groningen

■

JAKOB
VAN DIJKEN
CORVRIESEMA
GERKO DOORNBOS
Zij zullen steeds in onze

Gerda
Lieve Jakob, jij blijft
steeds in mijn gedach-

-

-

•

—

A.S.P.G.Z. „Ziekenhulp"

BIJZONDERE
AANBIEDING

Herestr. 4 t/o
Gat

liefste

Oosternieland,
12 april 1979.

Pieterzijl:
K. Nieborg-Puister

overijl,

HILLECHIEN TRIJNTJE
DRENTH

op de leeftijd van 68 jaar.

48,

<

WESSELS-WILBRINK

R. Siepel-Plat
J. Siepel
Drouwenermond:
G. de Jonge-Plat
H. de Jonge
Nieuw Buinen;
.;
J. Schaap-Plat
H. Schaap
i
Kleinen
achterkleinkinderen.
I begrafenis zal plaatsDe
18
vinden woensdag
april a.s. te Nieuw
Buinen.
Zij die de overledene de
laatste eer wensen te bewijzen worden verzocht

I

CATHARINA ANNA HELENA

Sappemeer.
Gelegenheid tot condoleren woensdagavond van
uur.

op de leeftijd van 55 jaar.

1

I

Op Paaszaterdag is, op de leeftijd van 85 jaar, geheel onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum van de
EBO Stichting, K. de Haanstraat 46 te Hoogezand-

de crematie in familiekring plaatsgehad.

I

'

i

Nieuw Annerveen: T. RUITER-BEUKER
Eexterveenschekanaal: H. VENEMA-BEUKER
L. VENEMA
klein- en achterkleinkinderen.

Overeenkomstig de wens
van de overledene heeft

Groningen.

-il

onverwacht is van ons heengegaan onze lieve

Hagedoorn

vang 1 uur.

Gelegenheid te condoleren na de plechtigheid in de koffiekamer van het crematorium.

nog

man, vaderen opa

HARM GLAS

kinderen

Geheel onverwacht nam de Here tot Zich onze lieve zorgzame en dappere moeder, groot- en overgrootmoeder

~f

85 jaar; sedert 13 juni 1953 weduwe van

Delfzijl, 15 april 1979.

Appingedam: J. P. v. d. VELDE
Leek: G. AARDEMA-v. d. VELDE

-

moeder, groot- en overgrootmoeder

Toch

j

■

ma

Na een lang/geduldig en moeizaam gedragen lijden, doorgemaakt in een liefderijke verpleging in „De Mieden" en in
„Vliethoven", heeft de Heere tot Zich genomen onze lieve

LOURENS
op de leeftijd van 66, jaar.
Appingedam,
15 april 1979.
De gezamenlijke buren.

Heden overleed plotseling onze lieve vrouw, moeder en
°

„Zij i's verlost, God heeft haar welgedaan"
Ps. 116:4.

C

Zie voor familieberichten ook pag. 7

,
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Algemeen Nederlands Onderling
\
Ziekenfonds A.N.O.Z.
Übbo

Emmiussingel 112

Groningen
Op vrijdag 20 april 1979 zal door de adviserend geneeskundige

GEEN SPREEKUUR.
worden gehouden op het adres van de beide Ziekenfondsen.

Nieuwsblad van het Noorden van dinsdag 17 april 1979

perde blad

door nico
scheepmaker

LOMMERKEBAAN
Zeg eens eerlijk, hebt u nog lommerken gespeeld, met de lommerkebaan, of is het er ook dit jaar
weer bij ingeschoten? Of moet je daar
persé een Gronings meisje voor zijn,
zoals K. ter Laan in Van Goor's
Folkloristisch Woordenboek zegt?
Terwijl het toch zo eenvoudig is om
zo'n lommerkebaan te maken: een
kring van wit zand van een meter in
doorsnee, een walletje erom heen, op
het walletje een dakpan, en de lommerkebaan (of, zoals ze in OostFriesland zeggen: de lonske- of lunsbaan) is gereed voor gebruik! Een van
liggende dakpan, haar tegenstandster
plaats haar gekookte ei bovenop de
dakpan, dat ei rolt eraf, en als hij het
andere ei raakt krijgt zijn eigenares
een noot. Een noot? Wat hebben noten
nu met Pasen te maken? ~Een noot"
vind ik ook tamelijk vaag. Op het
leesplankje is het een walnoot,
waarschijnlijk was de walnoot, in
vroeger tijden, de quintessens van „de

noot".
ONGEDULD
Wij hebben ons dit jaar beperkt tot
het verven en opsmukken en daarna
verstoppen van de eieren, alles terwille van Sara natuurlijk, die nu bijna
vier jaar is en in alles gelooft, dus ook
in de Paashaas. Twee ernstige fouten
hebben we daarbij gemaakt. Enerzijds hebben we haar onverzadigbare
honger naar eieren onderschat, en anderzijds hebben we haar geduld

overschat.

Om met het laatste te beginnen: ze
vindt het leuk om eieren te zoeken, en
ze mogen ook best verstopt zijn, als zij
ze maar wel in één oogopslag ziet. Als
het te lang duurt wordt ze ongeduldig,
en is het raadzaam met warm en koud
te gaan werken, na eerst bepaalde delen van de kamer of de tuin te hebben
aangemerkt als de hoogstwaarschijnlijke vindplaats. Dat je weet waar alle
eieren liggen, hoewel de Paashaas ze
■toch 's nachts verstopt heeft, wordt
geaccepteerd.
zonder
meer
WISSELTRUC
Als ik zeg dat Sara een onverzadigbare honger naar eieren aan de dag
legde, moet u mij niet verkeerd
verstaan. Het was een honger naar het
zoeken, of beter gezegd: naar het vinden van eieren. De grote fout die we
hadden gemaakt was, dat we alles bij
elkaar maar twaalf kippeëieren gekleurd en verstopt hadden, niet uit
misplaatste zuinigheid, maar omdat
het nu eenmaal eivormige cholesterolletjes zijn, die je beter niet dan wel
kunt eten. Maar volgend jaar koken
we minimaal honderd eieren, en dan
zullen we er waarschijnlijk nog te kort
komen. Want hoe ging het? Nadat de
twaalf eieren al hoog en breed gevonden waren, bleef Sara doorzoeken.
Het kon bijna niet anders of we hadden nog eieren over het hoofd gezien,
meende ze. Haar favoriete zoekplaatsen bleven daarbij de eerdere
vindplaatsen, zodat ze in het voorbijgaan steeds weer even dat emmertje optilde om te kijken of er alweer een nieuw ei onder zat.
Haar doorzettingsvermogen werd
overigens wel beloond. Ik had enkele
reeds gevonden eieren in mijn zak
gestopt, en wist haar via deze wisseltruc weer een paar leuke vondsten te
bezorgen, die ik dan zolang bewaarde,
waardoor ik in staat was haar met
niet meer dan drie eieren twaalf eieren
te laten vinden. Zo lieten de Engelsen
kort voor het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog de Duitse ambassadeur
in een langzaam vliegtuig van Londen
naar Edinburgh vliegen, waarbij zij er
voor zorgden dat steeds hetzelfde eskader Lancasters, maar aldoor in een
even andere formatie, hem in de lucht
passeerde, waardoor hij de indruk
kreeg dat Engeland over een luchtvloot van duizenden gevechtsvliegtuigen beschikte...
HONDERD EIEREN
Toen ons eigen huis en onze eigen
tuin waren leeggegraasd wilde Sara
met oma gaan wandelen, in de hoop
langs de weg, en in de tuinen van de
buren, nog wat eieren te vinden. Ik
wist oma ongemerkt wat chocoladeeitjes uit het paasmandje toe te stoppen, die zij onderweg hier en daar ongemerkt zou kunnen verstoppen,
maar de uiteindelijke oogst, met zoveel tuinen en zoveel honderden meters berm, viel Sara niet mee: drie
kleine pesteitjes in gekleurd zilverpapier, ze moest heel wat eitjes
over het hoofd hebben gezien! Vandaar ons besluit om volgend jaar honderd eieren te koken, die ik dan de
avond tevoren over de hele nabuurschap zal verspreiden, zonder te
verzuimen ze tegelijkertijd nauwkeurig in kaart te brengen, want we
moeten ze, vanwege het ongeduld, natuurlijk wel stuk voor stuk bijna aanwijzen.

Nederland 1
18.00 NOS: Nieuws voor slechthorenden.

18.25 Staatsloterij.

18.30 Sesamstraat.
18.45 Paspoort: voor Joegoslaven en Italia
nen.

Twee visies op de
Tweede Wereldoorlog
DrLOUDEJONG
De Tweede Wereldoorlog is niet meer weg te branden
van het tv-scherm. We krijgen al vele jaren het krijgsgeweld in allerlei vormen voorgeschoteld. Bitter ernstig
of dol komisch, documentair of gedramatiseerd. Van
Daar komen de schutters tot De wereld in oorlog, van
Colditz tot Geheim commando. En nu binnenkort de
Amerikaanse serie Holocaust. Dramaturgisch is de oorlog een dankbare plaatsbepaling met ingebouwde spanning. Maar wie de gruwelijke documentaires heeft gezien, kan zich afvragen waarom dit alles
zoals in 'Holocaust' nog eens gedramatiseerd moet worden. Mis—

—

schien omdat de absolute omvang van het kwaad alleen
is, als het teruggebracht wordt tot de
kleinschaligheid van dorp en familie.
Vanavond is de hele uitzending van VARA-Visie
(Nederland 2 22.10-23.00 uur) gewijd aan de periode
'40-'45 en het voorspel. Ter gelegenheid van dr. Lou de
Jongs vertrek van het Rijksinstituut voor Oorlogs-

te begrijpen

die Groningse of Oostfriese meisjes

legt haar gekookte ei vóór die schuin-

TV-VANDAAG

18.56 Journaal.

18.59 EO: Het kleine huis, tv-serie.
19.50 Zomaar een vrouw...
20.00 Drie eigentijdse geestelijke liederen.
20.10 Expeditie naar de eenzaamheid, na

tuurfilm.

20.50Tijdsein.

21.37 NOS: Journaal.

HAFFNER
tatie-centrum in te richten. Maar daar voelen de Berlijnse bestuurders weinig voor: het is niette koop.
Daarna gaan Van Minnen en Haffner naar de Reichstag die in 1933 in vlammen opging en Hitler het excuus
voor zijn eerste massale razzia's en moordpartijen gaf.
Haffner heeft een boek over Hitler geschreven: Kant•

documentatie heeft Hans Jacobs een gesprek van een
half uur met deze inventarisator van de oorlog.
Daarop volgend brengt 'VARA-Visie' een interview
dat Johan van Minnen had met de
Duitse auteur Sebastian Haffner. De opnamen voor dit
van twintig minuten

vraaggesprek duurden dagen en er zijn unieke beelden

uitgekomen: een deel van hun gesprek voeren Haffner
en Van Minnen in de kantine van een kindervakantiehuis op nummer 58 aan de Grossen Wannsee
bij Berlijn. Op 20 januari 1942 werd in diezelfde kamer
de grote nazi-conferentie gehouden, waar de massamoord op de joden werd beraamd. Tot nu toe had niemand ooit toestemming gekregen op deze dramatische
historische plaats te filmen. Het gemeentebestuur van
Berlijn speelt al jaren met de gedachte om het gebouw
te laten afbreken. De joodse gemeente heeft er miljoenen voor geboden, met het doel er een documen-

SEBASTIAN

tekeningen bij Hitler. In de grote en nog steeds groeiende Hitler-bibliotheek valt zijn werkje bepaald niet op
door de omvang. De meeste Hitler-studies wegen een
paar pond, Haffners werk is een forse pocket. En toch
stond het maanden lang op de Duitse bestseller-lijsten
bovenaan. Zijn visie op de Duitse Führer is er een van
de eerste afstandelijke analyses. Haffner liet zich niet
leiden door afkeer of haat, maar door verwondering. De
Nederlandse uitgave van zijn boek verschijnt deze week
bij uitgeverij H. J. W. Becht.
Vrijdag hopen we in deze krant een uitvoeriger portret van auteur en boek te kunnen schetsen.

58 miljoen Nederlanders en hun kerken
Nu de financiële problemen
bij de NOS in de programmasector een beetje zijn weggewerkt door het vertonen van
allerlei herhalingen (onder
andere ~De Christenen" en
„58 miljoen Nederlanders")
kan Henk Suèr, hoofd van de
afdeling
informatieve
programma's bij de NOS, eindelijk een lang geleden gedane
belofte inlossen. Bij het voor
het eerst uitzenden van ~58
miljoen Nederlanders", alweer zo'n twee jaar geleden,
beloofde Suèr nog een aanvulling te laten maken op de serie. Allerlei aspecten werden
in de 15-delige serie behandeld, van landbouw tot erotiek, maar de kerken in ons
kleine landje kwamen niet
aan bod. En als je pretendeert
een beetje overzicht te geven
van ons volkje in de loop der
eeuwen, dan kan je toch zeker
de kerken niet vergeten. Vandaar de belofte van Suèr
destijds en vandaar ook een
gloednieuwe serie ~58 miljoen

Nederlanders" van vijf afleveringen, die de kerken in ons
land zullen behandelen.

Beperkt
De makers van vijf aanvullende uitzendingen hebben zeker niet de pretentie om in 250
minuten alles te zeggen wat er
over de kerken te zeggen zou
kunnen zijn. Vandaar dat men
zich enigszins heeft beperkt tot
de religie en de praktische doorwerking
daarvan
de
in
maatschappij. Puur theologische opvattingen, de veranderingen daarin en de ontwikkeling daarvan, heeft men zoveel mogelijk links laten liggen,
hoewel dat natuurlijk niet altijd
even goed gelukt is. Want een
duidelijke verandering van theologische opvatting werkt zeer
zeker ook
door in
het
maatschappelijke leven.
In eerste instantie wilden de
makers van ~58 miljoen Nederlanders" maar een of twee
programma's aan onze kerken
wijden. Scenarioschrijver Ge-

rard Soeteman daarover: „Als
we een of twee uitzendingen
hadden gemaakt dan hadden we
zeker de nuances die we nu heb-

ben gebruikt niet kunnen aanbrengen. De religie is vaak zo
ingrijpend geweest, dan kun je
beter geen programma's daarover maken, dan er in twee afleveringen van alles in te rammen
bij de kijker".

Bloeitijd
Het eerste programma van
~58 miljoen Nederlanders en
hun kerken" kreeg als titel ..De
middeleeuwen tot de hervorming" en gaat over een bloeitijd wat de religie betreft. Enkele cijfers uit die tijd: 16
geestelijke ordes beheren meer

dan

600 grotere en kleinere
kloosters in ons land. Van alle
grond is in sommige provincies
ongeveer 30 tot 40 procent in bezit van de kerk. In stadjes van
ongeveer 3000 inwoners (de gemiddelde grootte van toen)
staan vaak wel vier, vijf of zes
kerken.

NOORDER

Toch zijn er elementen binnen de kerk die niet helemaal of
helemaal niet gelukkig zijn met

de gang van zaken. Er is een
verschil tussen
de
groot
verschillende soorten geestelijken. Er is een priesterarbeider,
die als geestelijke optreedt wanneer dat nodig is en verder onder
de bevolking leeft. Daartegenover staan de geestelijken, die ver
van het volk leven en van de
praktijk niet veel weten omdat
ze hun ambt hebben verpacht.
Het verschil tussen arm en rijk,
ook onder de bevolking, wordt
steeds vaker aanleiding tot
twisten. Dit alles leidde tot de
hervorming.

Minderheden
Het tweede programma behandelt de staatskerk en de
godsdienstige minderheden in
de zeventiende eeuw. terwijl de
derde aflevering het geloof en de
sociale vraagstukken van de negentiende eeuw tot onderwerp
heeft.

In het vierde programma
wordt aangetoond hoe het werk
van de negentiende eeuwers in
het begin van de twintigste
eeuw tot een verzuiling op elk
gebied leidt. Het laatste
programma houdt zich dan
voornamelijk bezig met de reactie op de verzuiling na 1945.
De serie ~58 miljoen Nederlanders" werd geregisseerd door
Jan Bosdriesz, de produktie was'
in handen van Denise Tania,
terwijl Godelieve van de Heyde
de research deed. Gerard Soeteman schreef de scenario's en de
wetenschappelijke supervisie
had prof. dr. Th. van Tijn.
De eerste aflevering van ~58
miljoen Nederlanders en hun
kerken" is vanavond te zien
(Nederland
1, 22.05-22.55
uur).

De vier overige programma's
worden vertoond op 24 april en
1,8 en 15 mei. Steeds via Nederland 1 van 22.20 tot 23.10 uur.

RONDBLIK

Werkliedenvereniging
'Wederkerig Hulpbetoon',
de W.K.H.8., 95 jaar. Het
is de oudste vereniging van

Dalen.
Het doel van deze vereniging was en is nog steeds
om een wekelijkse uitkering in geld aan zieke leden uit te keren.
Het was destijds een
unieke sociale instelling,
die nergens in Nederland
bestond. Je kon het beschouwen als de voorloper
van het huidige Ziekenfonds. Momenteel heeft de
vereniging dezelfde rechten en plichten als het Zie-

begrafenisuitkering toegekend
van tien'gulden.
Hoewel de sociale wetten momenteel in alle gevallen voorzien, gaat de W.K.H.B, met deze uitkeringen nog steeds door.
Alleen betalen de leden nu dertig cent contributie per week.

De toneelclub vande Werklieden vereniging. De foto werd ruim
50 jaar geleden gemaakt. Op de foto boven v.l.n.r. H. Kreggemeijer, J. Kiers, M. Esschendal (overleden), T. Kiers, H.J
Derksen en J. Koers. Op de 2e rij N. Kalkdijk, leider en regisseur D. Kiers (overi), J. Vrieling (overi), A. Uneken, S. Pol en
G. Kruiming.

18.00NOS: Nieuwe voor slechthorenden.
18.25 TELEAC: Internationaal handelen, les
5.
18.55 NOS: Journaal.
18.59 VARA: J. J. de Bom v.h. de Kindervriend (3), kinderprogramma.
19.24De Ombudsman.
20.00 NOS: Journaal.
20.27 VARA: Edward en Mrs. Simpson (4),
tv-serie.
21.17 Hoe bestaat het.
21.42 Winners en losers, tv-serie.
22.10 VARA Visie.
23.05 NOS: Journaal.

Duitsland 1
18.00 Kinderprogr. 18.50 Journ. 19.00 Riche(1), tv-serie. 19.30 Actual. 19.45 Zandmannetje. 19.55 Richelieu (2), 20.25 Region.
progr. 20.59 Progr.overz. 21.00 Journ. 21.15
Gesprek. 22.00 Actual. 22.45 Detektiv Rockford: Anruf genügt,. 23.30 Actual. 24.00
Amus.progr. 0.50 Journaal.

lieu

Duitsland 2
18.00 Journ. 18.10Kinderprogr. 18.40 Actual.
en muz. 19.20 Tekenfilm. 19.45 Tekenfilm.
20.00 Journ. 20.30 Sans Lendemain, sp.film.
Aansl.: Filmkritiek. 22.00 Journ. 22.20 Report. 23.00 Filmnieuws. 23.45 Spelprogr.
24.00 Sport: WK-ijshockey Zweden-UdSSR.
0.55 Journaal.

Duitsland 3

19.00 Sesamstrasse. 19.30 Inform. serie. 20.15
Filmreportage. 20.30 Filmreport. 21.00 Journ.
21.15 Inform.serie. 21.30 Inform.serie. 22.00
Filmreport. 22.45 Gesprekken. 23.30 The
Birthof a Legend, sp.film.

Dagprogramma morgen

Nederland 1
NOS: 13.00 Nieuws voor slechthorenden. TELEAC: 15.00 Wij Europeanen, les 7. KRO:
15.30 Humor uit de oude doos. 16.00Maja de
bij. 16.25 De luchtbus.

Nederland 2

13.00 NOS: Nieuws voor slechthorenden

Duitsland 1

10.30Sesamstrasse. 11.00 Journaal. 11.05Ac11.25 Columbo: Negative reaction,
sp.film. 12.55 Muz.progr. 13.05 Actual. 13.50
Persoverzicht. 14.00 Journaal. 17.10 Journaal, 17.15 Inform. progr.

tual.

Duitsland 2

17.13

Cabaretprogr. 17.30 Kleuterprogran

ma.

Duitsland 3

17.30 Schooltelevisie

Radio vandaag
morgen.

HILVERSUM II (402 m en FM-kan.)
18.10 Verkenning. HUMANISTISCH VERBOND: 18.20 Magazine. 18.50 (S) Floyd Cramer.
19.00 Kerk in meervoud. 20.00 (S) Herman Strategier (1), klankbeeldserie. 21.15 Spektakel. 22.20
Overweging. 22.30 Nws. 22.40 (S) Zin in muziek;
klass. muz. 23.30 (S) Muziek op het spel; hedendaagse muz. 23.55-24.00 Nws.
HILVERSUM 111 (445 m en FM-kan.)
P.P.: 18.03 Uitz. van de C.P.N. NOS: 18.13 (S) De
Avondspits met de Nationale Hitparade. VARA:
19.02 (S) Popdonder. 21.02 (S) Nashville. 22.02 (S)
....and all thatjazz. 23.02) 24.00(5) Elpee tuin.

kenfonds. Ze is nergens bij

aangesloten, krijgt geen
subsidie, maar moet zichzelf bedruipen.
De Werkliedenvereniging „Wederkerig Hulpbetoon" werd in
1884 opgericht door enkele notabelen uit het dorp, ten behoeve
van de minder gegoeden. Bepaald werd, dat de leden een wekelijkse contributie van vijf cent
betaalden. Bij ziekte ontvingen
zij een uitkering van drie gulden, gedurende zestien weken.
En bij een sterfgeval werd een

Nederland 2

HILVERSUM I (298 m en FM-kan.)
18.11 Radiojournaal. 18.23 Toppers van toen.
19.02 Per Saldo. 19.30 (S) Operette: schertsen luim.
20.03 (S) Van Broadway tot Carré. 20.30 (S) Folk Live. 21.02 (S) Ad Lib, gevar. amus.progr. 21.45 (S)
Frans op z'n Brusse. cursus Frans. 22.02 (S) AVRO's
swing time. NOS: 23.02-24.00 (S) Met het oog op

Oudste sociale
instelling van
Dalen 95 jaar
In het plaatsje Dalen in
Drenthe
bestaat
de

21.65 Fabeltjeskrant voorde groten.
22.05 58 miljoen Nederlanders en hun kerken
22.55 WK-üahockey.
23.45 Journaal.

REGIONALEO

MROEPN

TRIJFEL

de long en Sebastian
Haffner in VARA-Visie

Lou

9

Een portret van de bestuursleden en commissarissen, ongeveer 40 jaar geleden. Op de voorste rij
het bestuur. V.l.n.r. Dr. L.J. Christiaans, W. van Tarel, K. Veenstra, voorzitter en tevens burgemeester van Dalen, Mr. J.A. ten Holte, secretaris Ds. P.J. Bakker, boekhouder F. Assen en F.
Mulder. Nog maar één man op deze foto, de heer H. Kuipers, tweede van rechts boven, heeft het
95-jarig bestaan mogen meemaken.

En als men ziek is betaald de
vereniging tien gulden per week
uit.
Het bestuur bestond uit beheerders en commissarissen. De
beheerders waren de voorzitter,
de burdie
traditioneel
gemeester van Dalen is, de penningmeester, secretaris en de
boekhouder. De commissarissen
hadden de taak, wekelijks het
geld te innen bij de leden en het
af' te leveren bij de boekhouder.
Ongeveer tien mensen waren
toen lid van de vereniging.
Enige jaren later werd
verplicht gesteld, omdat het ledenbestand groeide, dat de
commissarissen in het verspreidingsgebied moesten wonen.
Niet alleen Dalen, maar ook bewoners uit de dorpjes Dalerveen, Stieltjeskanaal en Wachtum werden lid van de vereni-

ging.
De algemene vergadering
werd altijd op Biddag in maart
gehouden, omdat toen nog iedereen een vrije dag had. ~Ik
heb het nog meegemaakt, datje
een boete van twintig cent
moest betalen, als je de vergadering niet bijwoonde", zegt
de heer H.J. Derksen, boekhouder van de vereniging en al
vanaf zijn achttiende jaar lid

de Werkliedenvereniging.
De huidige bestuursleden
proberen zich daar ook nu nog
van

houden, alhoewel Biddag
tegenwoordig een gewone werkdag is.
De
Werkliedenvereniging
heeft nooit op het punt gestaan
opgedoekt te worden. Financieel kwam zij wel eens in gedrang, doordat er toevallig in
één jaar veel zieken waren.
Maar het volgende jaar speelde
de vereniging dan weer quitte.
De W.K.H.B. telt momenteel
ongeveer 130 leden en ruim 200
donateurs. Verwacht wordt dat
er binnenkort nog meer bijkomen, want men is bezig met een
in
ledenwerf-actie
de
buurtschappen.
In 1892 is nog geprobeerd een
winkel in Dalen te openen, die
met voordeel zou kunnen worden gedreven voor haar leden en
anderen. Na lang vergaderen
werd het voorstel verworpen,
omdat men bang was, dat het financieel niet uit zou kunnen.
Zolang de W.K.H.B. bestaat
is er ook een toneelvereniging
aan verbonden. Het toneelgezelschap bestond en bestaat
nog steeds uit twaalf mensen,
die jaarlijks enkele toneeluitvoeringen geven. Deze uitvoeringen beheersten vroeger in
feite het contactuele leven van
Dalen.
En dat doen ze nog steeds.
is een hechte gemeenschap. Elk jaar weer trekt
aan te

toneeluitvoering van de
W.K.H.B, vele bewoners. Dit
jaar waren er zoveel mensen, die
de toneeluitvoering wilden bijwonen, dat er vier zaterdagavonden achtereen hetzelfde spel opgevoerd moest

de

worden.

Onlangs heeft de Werkliedenvereniging haar statuten herzien. De W.K.H.B, is nu een volwaardige vereniging. Ze heeft
een rechtspersoonlijkheid gekregen en staat ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel. Als
er nu tekorten optreden, is het
bestuur daarvoor niet meer
aansprakelijk, wat tot dusver altijd het geval was.
Werkliedenvereniging
De
hoopt tijdens haar 100-jarig
bestaan, dit jubileum op
grootscheepse wijze te vieren.
Nu al begint ze ervoor te sparen,
want veel geld voor andere activiteiten heeft de vereniging
nooit gehad. Ook hoopt de
W.K.H.B, dan het woord „Koninklijke" voor haar naam te
kunnen zetten.
Want honderd jaar een dergelijke vereniging in stand te
houden is toch werkelijk wel een
onderscheiding waard.

RADIO NOORD
17.30 ANP-Nieuws. 17.32 Nieuws, aktualiteiten en berichten. 18.00 Het weer door
Jan Pelleboer. 18.16-18.30 Overzicht noor-

delijkedagbladen.
RADIO FRIESLAND
18.00-19.00 Actualiteiten en spylje en sjonge,
in programma mei korpsen, koaren en oare
groepen.

Dagprogramma morgen
HILVERSUM I (298 m en FM-kan.)
leder heel uur nieuws. VARA: 0.02 (S) Elpee tuin.
1.02 (S) Groot licht. 5.02 (S) Truck. VOO: 7.03 (S)
Ook goeie morgen. 9.08 (8) Muziek terwijl u werkt.
10.02 (S) Kletskop. VPRO: 10.45 (S) Villa VPRO:
10.45 (S) Overzicht; 10.50 (S) Liefde op het werk;
11.02 (S) Bijvoorbeeld....; 12.03 (S) Het mes op tafel, lunch en discussieprogr.; 13.30 (S) Spannende
Sprookjes; 14.02 (S) Achterwerk. EO: 14.20 (S) Ra(S)
Hui»,
14.45
Open
dio-Kinderkrant.
gespreksprogr. 16.02 (S) EO-Metterdaad. 16.17 (8)
Licht en uitzicht. 17.02 (S) Tijdsein. NCRV: 17.45
(S) Theaterorgelbespeling.
HILVERSUM II (402 m en FM-kan.)
VARA: 7.00 Nws. 7.10 Ochtendgymn. 7.20 De
wekkerradio; actual. en inform. (7.30 Nws. 8.00
Nws. 8.30 Nws.) 9.00 Gymn. voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9.15 Keuren en kiezen. 9.45 Hoor haar!
Progr. voor vrouwen en anderen. 11.10 Even muziek.
11.30 Ter plaatse, lunchmagazine. (11.30 ZweelooCentraal. Overheidsvoorlichting: 12.16 Mens en samenleving. 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw.
12.30 Nws. 12.36 Actual. 13.00 Nws. 13.11 ZweelooCentraal, gesprek.) 13.30 Oude school liedjes. 13.60
Kinderen een kwartje? 14.30 Leef-tijd-genoeg, ouderenprogr. 15.30 Operette. 16.00 De overwintering
op Nova Zembla, hoorspelserie. 16.45 Lichte grammofoonmuz. 17.00 Boemerang. 17.24 Meded.. SOSenpolitieber. 17.30Nw». 17.3(5 Dingen van de dag.
HILVERSUM 111 (445 m en FM-kan.)
leder heel uur nieuws. KRO: 7.02 IS) Des Kngcls.
9.02 (S) Van negen tot twaalf 12.03 (S) l>e
Noenahow. 14.03 (S) Di Theo Stokkink Show. 17.03
(S) Stampij.
HILVERSUM IV (FM-kan.)
NCRV: 7.00 Nws. 7.02 Het levende Woord 7 10
(8) Preludium 9.00 Nws. 9.02 (8) Onderde hooftuon. 10.00 (S) Orkwtpalet. 12.00 Nws. 12.02 (Si
Tafelmuzick: 12.02 (SI Piannwerkrn uit da romantiek; K.30 (Si Lunchconcert; 13.30 (Si i'latennieuws. 13.65 (S) Zojuist verschenen. 14.(Ml Nws
14.02 (S) Genoveva, opera van Schubert. ' it
gevoerd door het Gewandhausorchester Leipzig en
het Koor van de Berlijnse Radio met solisten.
16.55-17.00(S) Kunst- en vliegwerk.
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Heer Bommel en de andere wereld

Wat Wina [w]eet

door Marten Toonder

ZIJ-LIJN

Mousse van Poon
Bijna alle paté is zeer rijk aan vet, maar deze patévariatie is heel mager. Zet 1 liter water op met 1 theelepel I
venkelzaadjes, takje peterselie, een dikke plak citroen en Ë
een plak ui. Maak 1 kg poon schoon en leg die in het water ï
als dit kookt. Temper het vuur tot het water niet borrelt, |
maar wel tegen de kook aan blijft en kook de ponen zo nèt I
gaar. Neem het visvlees van de graat en verwijder vel en I
kleine graatjes. Maal het visvlees, of wrijf het door een
zeef of gebruik er een keukenmachine voor. Meng er ongeveer 200 gr magere kwark door, 1 eetlepel tomatenpuree, 1 theelepel paprikapoeder, 2 theelepels citroen-|
sap, een mespunt nootmuskaat, royaal versgemalen peper en zout naar smaak. Als het mengsel te droog uitvalt, i
roert u er een lepel van de visbouillon door en zet de i
„mousse" een uurtje
niet veel langer
in de koelkast.
Geef er versgeroosterd brood en boter bij en eventueel |
mosterd.
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ander. „Die weet ik niet. En jij kan beter
naar de bloeisels luisteren dan je tijd aan
zo'n ding vergriepen. Vergeet het."

Kwetal schudde echter zwijgend het
hoofd, en omdat er verder weinig van
zijn gezelschap uitging nam Sikagel al

spoedig afscheid, zodat hij ongetroost
verder sjouwde.

„Een oloroon kan men niet vergeten,"
sprak hij tot zichzelf. „Hij bestaat en
waar hij werkt wordt het kwaad als hij
niet van de zelftijd is. Het is vreesachtig."
Zo tobbende bereikte hij de laatste

uitlopers van de Zwarte Bergen, en daar
bleef hij besluiteloos staan. Een zacht
voorjaarswindje speelde hem om de slapen en voerde bloemengeuren aan; maar
zijn opmerkzaamheid werd getrokken
door een voorttrippende figuur, die hem
om de rotspunt naderde.
~Tutu," zong deze, terwijl hij een
tweesnarige sitaar betokkelde. ~Lent is
inte knoppen, Lude sing tutu, Te radiks
kruupt te pitten uut, So fatte luut, En
ludesingttutu."

„Lut Lierelij," prevelde Kwetal
ontstemd. „Ook die nog."

In de

—

—

der

van

1

0415. Voor Kwetal de breinbaas was het
een moeilijke winter geweest. Niet door
het slechte weer, maar door de ruimlehevelaar, waar hij nu al twaalf jaren
aan werkte, en die maar niet goed wilde
worden. Toen de lente aanbrak stopte hij
het ding dan ook met een bezwaard gemoed in zijn rugzak om het mee te nemen naar de levende wereld.
„Wat is dat. voor zwarigheid?" vroeg
Sikagel, die een eindje met hem opliep.
„De oloroon," zei Kwetal bedrukt. „Al
mijn tijd heb ik er aan gebezigd, maar hij
is nog steeds ondeugend. Hij loopt drie
dagen achter." „Oloroon?" herhaalde de

Ve n

=

Nachthemden voor
groot en klein

wolken

Ferd'
nand

Panda en de beter-weter

Nachthemden, voor 's nachts zoals de naam al zegt,
maar mooi genoeg om op een warme zomermorgen buiten in te ontbijten.
•

vervolg op de fotografie. Er wordt bij het
vastleggen van een beeld op de gevoelige
plaat echter niet alleen zoals bij fotografie het geval is gebruik gemaakt van de
intentietijd en de kleur van het licht,
maar ook van de fase van het licht. Daardoor is het mogelijk van een bepaald
voorwerp een driedimensionale afbeelding te maken. Dit beeld heeft alle

In
de
marge
bekeken

ruimtelijke

eigenschappen

van

het

oorspronkelijke voorwerp. De kijker ziet
niet alleen de diepte maar kan het beeld
ook vanuit verschillende gezichtspunten
zien door zich te verplaatsen.

Scheepsgeschut

Hologrammen
In het Piazagebouw in Eindhoven is
van 12 april tot en met 20 mei een tentoonstelling te zien van zeventig hologrammen. Het is voor het eerst dat in
Nederland een dergelijke omvangrijke
tentoonstelling plaatsvindt. Een soortgelijke expositie in Londen trok onlangs
ruim 300.000 bezoekers. De tentoonstelling in Eindhoven vindt plaats in het kadervan de manifestatie Licht '79.
De holografie bevindt zich nog in de
laboratoriumfase. De techniek werd in
1947 uitgevonden door Dennis Gabor.
die daarvoor in 1971 de Nobelprijs voor
natuurkunde
Veel
ontving.
experimenten heeft hij zelf overigens niet
kunnen uitvoeren omdat het hem aan de
juiste lichtbron ontbrak. Pas nadat in
1960 de eerste laserstraal op de markt
kwam kon ook de holografie zich verder

Ter hoogte van het Deense eiland
Myggenaes zijn twee kanonnen geborgen
van een Nederlands schip dat drie
eeuwen geleden is vergaan. Myggenaes
behoort tot de Farör tussen Engeland en
IJsland.
Naar in Thorshavn werd meegedeeld,
zijn de kanonnen afkomstig van de
Oost-Indiëvaarder „Walcheren", die
voor het eiland Strömö aan de grond
liep. Het wrak dreef westwaarts en zonk
voor Myggenaes. In een topografisch
werk dat in 1782 verscheen wordt over
het scheepsongeluk verhaald.

!

ontwikkelen.
In veel opzichten is de holografie

een

Dood op afstand
In Joego-Slavië heeft de dood op grote
afstand toegeslagen. De bliksem sloeg in
in een elektrische leiding bij het plaatsje
Zrenjanin. Hierdoor Werd de 27-jarige
Milorad Eremic, een elektricien die aan
het werk was aan een hoogspanningsleiding, enkele kilometers verderop, gedood, aldus het dagblad Politika.

Stoomcursus

journalistiek
van de provinciale griffie
rnkele
gewesten
in Noord-Brabant
en
volgen momenteel een stoomcursus jour-

Ambtenaren

nalistiek. Die moet er toe leiden dat toekomstige nota's worden geschreven in

een begrijpelijker en minder ambtelijke
taal.
Dit is gezegd door de Brabantse Gedeputeerde drs. J. van der Heijden tijdens
een persconferentie in het Provinciehuis.
Op dit moment volgen twaalf ambtenaren de cursus die gegeven wordt door
Jan de Vos, leraar aan de School voor de
Journalistiek in Utrecht. Het is de bedoeling in een later stadium het aantal
deelnemers uit te breiden.

Losgeld
Een 53-jarige rijke aannemer uit de

Italiaanse stad Milaan Luigi Balzarotti
die bijna drie maanden geleden was ontvoerd in Bollate vlak bij zijn woonstad, is
eind vorige week door zijn ontvoerders
vrijgelaten. Gemeld werd dat de
toestand van Balzarotti goed is, ook al
was hij te zwak om te worden ondervraagd. Er is door zijn familie een losgeld
betaald. Hoe hoog wilde men niet bekendmaken.

Advertentie
Rooms-Katholieke kerkbezoekers in
Schiedam is via een anonieme advertentie in een huis-aan-huis-blad aangeraden tijdens de paasdagen geen brieven aan te nemen waarin voorlichting en
informatie over homoseksualiteit wordt
gegeven. Die pamfletten werden door leden van het C.O.C, na afloop van de
kerkdienst aan bezoekers uitgereikt, het
C.0.C., de Vereniging tot Integratie van
Homoseksualiteit, wil hiermee protesteren tegen de ideeën van de bisschoppen Simonis en Gijssen (respectievelijk Rotterdam en Roermond) over
homofilie binnen de kerk.
Bij het uitgaan van de Singelkerk in
Schiedam hebben zich vorige week
moeilijkheden voorgedaan tussen homofielen en kerkgangers. Eén van de
priesters verzocht de demonstranten het
verspreiden van pamfletten te staken.
Daarbij Zouden enige klappen zijn uitgedeeld. De politie werd ingeschakeld.
Na gesprekken lukte het de gemoederen
te sussen.

Nachthemden voor groot en klein (maat 36-38-40 en
voor meisjes van 4-5-6 jaar).
Ontwerp: OlgaTimmer.
Benodigd materiaal: voor het grote nachthemd 3.35 m.
gebloemde batist van 90 cm breed. Voor het kleine
nachthemd 2.20 m. van dezelfde stof, knoopjes, elastiek,
biaisband.

De maten zijn aangegeven in centimeters. Neem het
patroon op ware grootte over. De maten van het kleine
nachthemd staan tussen haakjes.
Werkwijze: knip de hals zoals op de tekening staat
aangegeven. Maak vanaf de hals platte plooien van plm.
3 cm breed, tot er een totale schouderbreedte is van 45
(35) cm. Stik de plooien ongeveer 30 (20) cm in. Vouw het
nachthemd langs de schouderlijn dubbel met de goede
kanten op elkaar. Sluit de zijnaden. Maak een zoompje
in de mouwopeningen.
Sluit de mouwnaden en zet de mouwen aan de binnenkant van de mouwopening vast. Zet het beleg aan
weerskanten van de halsopening. Leg het beleg op elkaar
en stik zoals op de tekening staat aangegeven de onderkant door. Maak 5 (3) knoopsgaten en zet knopen aan.
Zoom de onderkant van het nachthemd en de mouwen.
Stik aan de binnenkant van de mouwen elastiek, plm. 1
cm van de zoom. Werk de hals af met biaisband. De
nachthemden kunnen natuurlijk ook als jurk gebruikt

worden.

De slaapmutsen zijn in Groningen gekocht.

Huishoudbeurs weer groter dan vorig jaar
Op 20 april, wordt in Amsterdam
de 34e keer de Internationale
Huishoudbeurs geopend. Dat zal
dan, traditiegetrouw, weer gebeuren in de Rai. De beurs, het is nauwelijks mogelijk, zal alweer groter
zijn dan vorig jaar: zelfs de balkons
zullen deze keer door exposanten
bezet worden. Maar zelfs nu kon
weer niet aan alle aanvragen voor
deel na m e worden voldaan.
Het accent van deze beurs zal ook
deze keer weer liggen op het gebied
voor

interieurverzorging en voedingsmiddelen en dranken. Geheel
overeenkomstig de maatschappelijke ontwikkeling neemt ook op
de huishoudbeurs de betekenis van
de besteding der vrije tijd van jaar
Voor exposanten die
tol jaar
van

zich in de ruimste betekenis van het
woord hiermee bezighouden, is de
Europahal ingericht. Zoals gewoonlijk sinds de laatste jaren zijn
ook weer de bekende thema's als de
gedekte tafel, huishoudelijke apparaten en artikelen, mode, bouwen en wonen en voorlichting op diverse terreinen op deze beurs vertegenwoordigd.
In verband met het feit dat 1979
Hoor de Verenigde Naties is uitgeroepen tot het Internationale
-Jaar van het Kind heeft de
huishoudbeurs een groot aantal bekende Nederlanders
zoals politici, artiesten en sportmensen
gevraagd een tekening te maken gewijd aan het kind. Deze expositie
zal een bijzondere plaats krijgen in
—

—

de entreehal van de Rai. Na de
beurs worden deze tekeningen ter
beschikking gesteld van het Neder
landse Jeugd Rede Kruis ten be
hoeve van een onderwijsproject
waarin de schooljeugd wordt
betrokken bij de leefsituatie van
kinderen in de derde wereld, in het
bijzonder in Peru.
Veel noviteiten zullen tijdens de
beurs getoond worden, die ook al
wel aan de handel bekend zijn voor
het grootste gedeelte via de laatst
gehouden jaarbeurs in Utrecht.
Voor de 22e keer is er eveneens de
tentoonstelling in het kader van de
wedstrijd
vrijenationale
tijdsbesteding, waarvan de prijsuitreiking zal plaatsvinden op de
21e april.
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Vierde blad

Zestien doden
paasverkeer
in

Vuur legt oude boerderij in

Onstwedde in de as

Jongen komt om bij
brand in Breda

(Van onze verslaggevers)

het leven, en bij zeven andere branden werd voor vele honderd
duizenden guldens schade aangericht. De jongen vond de dood
bij een brand in een woning in Breda, waar de brandweer veertien andere bewoners kon redden.

mevrouw Horlings haar man naar een

akker in Jipsinghuizen.
Aan de Stationsstraat in Zuidbroek
brandde de afgelopen nacht de sexclub
Campo Allegere af. Toen de brand uitbrak waren er geen bezoekers in de club.

•

Door

gebrek

oudewinkel).

Na wilde achtervolging

Gestolen auto

veen.

Vijf jongemannen uit Bodegraven, in
leeftijd variërend van zeventien tot twintig jaar, werden zaterdagnacht op slag
gedood toen hun auto in Alphen aan de
Rijn met grote snelheid uit een S-bocht
vloog en tegen een dam botste. Tussen
Deventer en Apeldoorn botste zondagmorgen een auto met acht Turken uit
Hamburg tegen een vangrail. De
bestuurder werd gedood, twee vrouwen
en zeven kinderen raakten gewond. Bij
Zevenbergen, op de rijksweg BredaDordrecht, kwam gisteravond een 23-jarige man om het leven en werden vijf
personen zwaar gewond bij een frontale

Exploderende granaat
doodt 3 kinderen

aan bluswater kon
de brandweer weinig uitrichten tegen de brandende
boerderij
in
Onstwedde.

De politie stelt een onderzoek in naar de
oorzaak.
In Slochteren brandde gisteren een
boerderij tot de grond toe af. Het pand
werd gebruikt als weekendwoning. De
gehele inboedel ging verloren.
Branden hadden dit weekeind verder
plaats in Boxtel (woning boven het station), Delft (woning), Eindhoven (houten schoollokalen) en Amersfoort (een

botste. De jongeman overleed kort na
aankomst in het ziekenhuis van Hooge-

Zeker zestien mensen kwamen het afgelopen weekeinde bij verkeersongelukken op de Nederlandse wegen om het leven. Eén dodelijk ongeluk had plaats in
het Noorden. In Hollandscheveld bij
Hoogeveen verongelukte de 19-jarige Albert Luchies uit dit dorp, toen hij met
zijn motor op een linksafslaande auto

(Van onze verslaggevers)
Een 8-jarige jongen kwam dit weekeinde bij een brand om

Wessinghuizerweg
Aan
de
in
Onstwedde brandde zaterdagmorgen de
ruim 150 jaar oude boerderij van de familie W. Horlings tot de grond toe af.
Mede door gebrek aan bluswater kon de
brandweer weinig uitrichten tegen het
vuur. Dat is waarschijnlijk doorkortsluiting ontstaan in de woonkamer van de
boerderij. De zes jaar oude zoon van de
familie Horlings, die in de kamer naast
de vuurhaard sliep, ontdekte de brand.
Dankzij het kordate optreden van de oppas konden ook de twee jongste kinderen, die eveneens naast de vuurhaard
sliepen, de boerderij verlaten. Op het
moment dat de brand uitbrak, bracht

11

Een exploderende artilleriegranaat
heeft in Noord-lerland het leven ge*
kost van drie kinderen. Elf kinderen
werden gewond, van wie vier zeer
ernstig.

botsing.

Dodelijke ongelukken gebeurden dit

paasweekeinde verder in Tilburg (39-ja-

Twee Palestijnse terroristen overmeesterd

rige man), Hoeven (63-jarige man), Rotterdam (32-jarige vrouw), Kalmthout
(36-jarige man), Beemster (21-jarige
man), Jabeek (71-jarige vrouw), Numansdorp (24-jarige man) en Bad'hoevedorp (22-jarige man).

Bij aanslag op Belgische
luchthaven 12 gewonden

Opnieuw executies

Iraanse minister
Sanjabi treedt af
(UPI.DPA)
In Iran, waar de afgelopen dagen opnieuw mensen zijn
geëxecuteerd, heeft minister van Buitenlandse Zaken Sanjabi ontslag genomen uit protest tegen de doodstraffen.
Sanjabi verklaarde dat zich een tweede
regering in Iran heeft gevormd, waarmee
hij kritiek uitte op de zogenaamde Kho—

en politiewagen

—

Bisschop praat
in Den Haag
over bezetters
van Sint Jan

total loss
Een auto van de Groninger gemeentepolitie en een gestolen auto uit Bolsward zijn gistermorgen vroeg total loss
gereden bij een botsing na een wilde achtervolging. De Groninger rijkspolitie
achtervolgde met twee wagens de auto,
die met zeer hoge snelheid over rijksweg
43 van Drachten naar Groningen reed.
Toen de achtervolgde wagen de bebouwde kom van Groningen binnenreed,
voegde een auto van de gemeentepolitie
zich erbij. De achtervolgde auto bleet
stoptekens van de politie negeren, en
reed met een snelheid van soms meer
dan 120 km per uur door de straten. Op
de Paterswoldseweg naderde uit tegenovergestelde richting nog een politieauto
met sirenes en zwaailichten. Deze botste
frontaal op de achtervolgde auto. Geen
van de inzittenden van de beide wagens
liep verwondingen op. De bestuurder
van de personenauto, de 18-jarige A. H.
uit Bolsward, was niet in het bezit van
een rijbewijs. Hij had samen met de
18-jarige L. van der W. uit Bolsward de
auto kort tevoren in Bolsward gestolen.

Bisschop Bluyssen van Den Bosch
heeft vandaag een gesprek met staatssecretaris Haars van Justitie over de positie van de ongeveer 200 Syrischorthodoxe christenen uit Oost-Turkije,
die sinds vrijdag de kathedraal van Sint
Jan in Den Bosch bezet houden foto.
De kerkdiensten in de kathedraal zijn
in de paasdagen ondanks de bezetting
doorgegaan. Enkele Tweede Kamerleden hebben zaterdag met de bezetters
gepraat. Zes van de 200 Turken in de
kerk worden met onmiddellijke uitzetting bedreigd. Dat hebben zij zaterdag
duidelijk gemaakt aan bisschop Bluys•

Eerste malta's
zijn binnen
Op de centrale markthallen in Amsterdam is zaterdagmorgen in alle vroegte de eerste
wagen gelost met aardappelen
van het eiland Malta. Deze lading vormt het eerste gedeelte
van de gehele oogst van het eiland, die is opgekocht door een
firma in Beverwijk. Op de foto is
men bezig de aardappelen op
kwaliteit te keuren.
•

sen.

____^^___

Mijnramp in Zuid-Korea
Bij een explosie in een steenkolenmijn in Zuid-Korea zijn 26 mijnwerkers om het leven gekomen en ongeveer veertig gewond. Er zijn nog
twee vermisten. De ontploffing gebeurde tijdens het vervoer van explosieven.

Doodstraf in Taiwan

De drie Sloveense bisdommen Ljubljana, Maribor en Koper (in 't noorden
van Joegoslavië) tellen samen zo'n 1,5
miljoen katholieken. Het totaal aantal
inwoners van Slovenië bedraagt 1,7 miljoen. Slovenië heeft 1145 priesters. Kerkelijke statistieken wijzen uit dat 40 procent van de Sloveense katholieken geregeld op zondag naar de kerk gaat. 60 pro-,
cent van alle Sloveense kinderen neemt
deel aan het godsdienstonderwijs dat
buiten school wordt gegeven. Dit vertelde de perschef van het aartsbisdom
Ljubljana, Ivan Merlak, aan het Oostenrijkse maandblad Miteinander.
De helft van de katholieke geestelijkheid in Slovenië is jonger dan 50 jaar, een
derde deel zelfs jonger dan 40 jaar. De
laatste jaren is het aantal priesterkandidaten enigszins teruggelopen. Volgen 9
Merlak komt dat doordat het geboortecijfer daalt en de materialistische levensbeschouwing om zich heen grijpt.
In 1978 studeerden er in Ljubljana 201
studenten theologie. Dat is vergeleken
met de situatie van 10 jaar geleden de
helft minder, maar tegelijk viermaal zoveel als vlak na de Tweede Wereldoorlog.
Merlak zei dat de buitenkerkelijkheid
sterk toeneemt. „Meer dan een vierde
van de bevolking heeft met de kerk geen
contact meer," zo meent hij.
Volgens de perschef is de kerkelijke
pers in Slovenië heel actief. Zij heeft niet
te kampen met censuur van te voren,
evenmin met de rantsoenering van pa-

Eén van de aanvallers raakte ernstig
gewond tijdens een kort vuurgevecht
met veiligheidsfunctionarissen in een
restaurant op de luchthaven. De arrestanten beweerden te hebben gehandeld in opdracht van de Palestijnse Bevrijdingsbeweging (PLO). Zij zeiden dat
hun doelwit was geweest de passagiers
van een toestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al.
De aanval had plaats kort nadat om
13.45 uur een lijntoestel van de El Al uit
Tel Aviv op de Brusselse luchthaven was
geland. De politie verklaarde dat de terroristen er niet in waren geslaagd het
vliegtuig binnen te dringen, omdat het te
ver van de aankomsthal bleef staan. Een
voorzorgsmaatregel, die tegenwoordig
voor alle El-Al-toestellen wordt getroffen.
De terroristen gooiden toen een molotovcocktail van een bordes in de aankomsthal naar de wachtende mensen beneden, aldus de politie. Volgens andere
berichten hadden de aanvallers twee explosieven naar beneden gegooid: een molotovcocktail en een handgranaat. Na
een explosie renden de Palestijnen een
restaurant op de luchthaven binnen.
Daar volgde een kort vuurgevecht tussen
de aanvallers en de leden van de Belgische rijkswacht, die door veiligheidsagenten van de El Al werden geholpen.
Kort na de aanslag grendelde de politie alle toegangswegen tot de tien kilometer van Brussel gelegen luchthaven
af. De aankomsthal werd ontruimd,
waardoor honderden reizigers vertraging

Aanslag op
oliedepots
in Rhodesië

Een militaire rechtbank in Taiwan
heeft een man ter dood veroordeeld en
dertien mensen tot gevangenisstraffen, variërend van twee jaar tot levenslang. Zij werden ervan beschuldigd Chinese spionnen te zijn of propaganda gemaakt te hebben voor China.

Slovenië

(AP,BeIga,ANP)
Bij een aanslag gistermiddag door drie of vier Palestijnse terroristen op de Belgische internationale luchthaven Zaventem zijn
tenminste twaalf mensen gewond. De aanslag gebeurde, toen een molotovcocktail werd gegooid naar passagiers die in de aankomsthal stonden. Met
behulp van Israëlische veiligheidsagenten gelukte het de Belgische politie
twee aanvallers te arresteren; een of twee ontkwamen.

Nationalistische zwarte guerrillastrijders hebben in
Rhodesië oliedepots aangevallen en in
brand gestoken in Fort Victoria. Volgens
het regime-Smith is men de brand
meester geworden
(Reuter.GPD.AFP)

procent spaart voor bepaalde zaken, 14
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TON VAN DER WERF
pier, zolang de inhoud van de publikaties louter kerkelijk-religieus is. De
Sloveense kerkelijke krant Druzina heeft
een oplage van 100.000exemplaren en is
daarmee één van de grootste kerkbladen

in Europa.

Werkloos
Vijftien procent van de jonge ar(14-25 jaar) in Spanje is
werkloos] Slechts één procent ontvangt
echter een werkloosheidsuitkering. Dit
blijkt uit een enquête onder 1800 jongeren, die in opdracht van de Katholieke
Arbeiders Jeugd Spanje is uitgevoerd.
De resultaten zijn in het Madrileense
dagblad El Pais gepubliceerd.
Meer dan de helft van de onderzochte
jongeren (54 procent) werkt langer dan
acht uur per dag, zes procent zelfs langer
dan tien uur per dag. Voor één op de drie
was dit nodig om in het huishouden de
eindjes aan elkaar te kunnen knopen, 29

beiders

procent spaart voor de uitzet en een
kwart doet dit op verzoek van de werkgever.
Ruim de helft (52 procent) van de jongeren is politiek noch godsdienstig georganiseerd, 19 procent is ooit georganiseerd geweest en slechts zes procent
behoort wel tot een kerk of partij.

1,5 miljoen bijbels
In 1977 werden in Japan 1,5 miljoen
bijbels verkocht. In Japan wonen 1,2
miljoen christenen.
Hiermee is Japan het enige land ter
wereld waar meer bijbels worden verkocht dan er christenen zijn.
Na de Verenigde Staten van Amerika,
India, Korea, Canada en Zuid-Afrika is
Japan het land waar de meeste bijbels
worden verkocht.

Paus in Auschwitz
Paus Johannes Paulus II zal ook het
voormalige
nazi-concentratiekamp
Auschwitz bezoeken tijdens zijn reis
naar Polen van 2-10 juni. Dit heeft de
minister van Buitenlandse Zaken van
het Vatikaan, mgr. Casaroli, bekendgemaakt na zijn onderhandelingen met
de Poolse bisschoppen in Warschau.
Hoewel het definitieve programma
nog niet bekend is, staat wel vast dat de
paus Warschau, Krakau (waar hij tot
zijn pausschap bisschop was), de katholieke universiteitsstad Lublin en het bedevaartsoord Csestochowa zal bezoeken.

opliepen. Om vijf uur 's middags was de
toestand op de luchthaven weer normaal.
Belgische functionarissen zeiden later
dat de terroristen pamfletten bij zich
hadden waarin werd geëist dat de Belgische premier naar het vliegveld zou komen om met hem te onderhandelen. Als
hun opzet was gelukt, aldus de politie,

Dieren

Drift

op

Ter bespoediging van een juiste plaatsing
van uw opgave in deze rubriek, verzoeken
wij u de tekst te zenden aan „Dieren op
drift", Postbus 60, Groningen.

Aan komen lopen donderdag 8-3-'79 lapjespoes, 3 kleuren, zwart kopje met z. gn. rode
oortjes, wit neusje en snoetje, buik en pootjes'
wit. Kode vlekjes op linker achterpoot, zwarte
vlek op rechter achterpoot. Inl. Pleiadenlaan
82, na 18.00 uur 's avonds.

meiny-comité's, die mensen berechten
en straffen.
Ayatollah Taleghani, na de religieuze

leider

Khomeiny, de belangrijkste
moslim-leider in Iran heeft in het paasweekeinde Iran met onbekende bestemming verlaten. Hij deed dat nadat twee
van zijn zoons door Khomeiny-comité's
waren gearresteerd. Over de aanleiding
van de arrestatie was niets bekend in de
Iraanse hoofdstad Teheran, maar aangenomen wordt dat het incident het gevolg is van rivaliteit tussen Khomeiny en
Taleghani, die beschouwd werd als een
gematigde moslim-leider.
In Teheran werd zondag door vier- tot
vijfduizend mensen gedemonstreerd tegen de arrestatie.
De afgetreden minister Sanjabi zei dat
de aanhouding van de kinderen van Taleghani een duister licht op het bewind
van zijn land heeft geworpen en een voorbeeld is van gebrek aan discipline.

zouden de terroristen een vliegtuig hebben geëist om het land te verlaten.
Zeiden de gevangen genomen ter-

roristen lid te zijn van de PLO, juister is
wellicht dat zij lid zijn van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina
(PFLP), een extreme groepering binnen
de PLO. Dat front staat onder leiding
van dr. Georg Habash.
Na de aanslag zijn op Schiphol de veiligheidsmaatregelen verscherpt, zo is
door de Amsterdamse luchthaven
meegedeeld.

(Advertentie)

>TxSV)\^ s fi_jfi\v
jmïTn»»,
w\

(ff

i

Tijdelijke aktie.
«.■vSf'SV'V» Tot nader aankondiging
wil
-aaipffflSws^/iir'i*-' ]
*

|§^ffiffl^^^^K^ ,

'^s^^^^S^^fc"sS

»j£

'"*

/

,J

n

kS

JW

Suisses nog meer mensen kennis |
' aten maken
met de geweldige
kollektie breigarens...kompleet met
a'le modische zomergarens...
V
kompleet in nieuwe seizoen|fl
kleuren... tegen de vriendelijkste
prijzen.

«

jj

7

—

Eén miljoen liter benzine en dieselolie
ging verloren. Sinds de guerrilla-actie tegen een oliedepot in Salisbury vorig jaar
december, waarbij miljoenen liters
brandstof in de vlammen opgingen, werden alle olie-installaties in Rhodesië
„scherp bewaakt."
De straten in de grote steden van Rhodesië, waar vandaag de verkiezingen
voor een zwarte meerderheidsregering
beginnen, zijn leeg. Vóór de Paasdagen
werden alle blanke mannen tussen 17 en
50 jaar voor militaire-dienst opgeroepen.
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Waaruogentekortkomtineen2Bha groot
wandelpark en in zalen van kassen, wel 5000 m2.
Een uniek geuren-en kleurenspel.
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Een goede middag in de Keukenhof.

MENU

Deze week in de WEEVA
Maandag
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Tourist Menu:
Vermicelli soep v?
piepkuiken pudding 13.25
Dag Menu:
Nasi Goreng ..Bali"
speciaal 10.00
Dinsdag
Tourist Menu:
groentesoep paprika
schnitzel fruit cup 13.25
Dag Menu:
kapuciiner schotel. Garnie
10.00
Woensdag
Tourist Menu:
heldere tomatensoep
Duitse bietstuk ijs 13.25
Dag Menu:
gevulde paprika, sauce
maison 10.00
Donderdag
Tourist Menu:
kerrysoep gestoofde
niertjes pudding 13.25
Dag Menu
varkenslapje 10.00
Vrijdag
Tourist Menu:
Konlnginnesoep
gebakken kabeljauw cake
13.25
Dag Menu:
Hongaarse goulash 10,00
voor uw partijen,
bruiloften en
vergaderingen
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Snuffelvoordeel:

*>n

Trimmen en sporten in zo'n
Uxersterk trainingspak.
Polyester/katoen, 92-176

I

J

-

-

.AiMÉJIMI

111

||JHiiJ|PJ|J|

-

-

-

-

-

-

en Maxi:

ff tnchyfXtÜÏdzUGeJl!
;|i

II

"Je zal zo'n goeie neus voor voordelige
koopjes hebben als die Snuffelhond. Daar
kunnen heel wat moeders die slim zijn mooi
van profiteren. Je hoeft maar op een gele
hond te let letten, met rode stippen. Die ont-
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He kindermode SNUFFEIweek is aangebroken!
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holland

Stapt U maar eens binnen
bij Mn van de méér dan
200 speciaalzaken op fotoen filmgebied Daar heeft
de Combifoto vakman nog
écht ti|d voor Uen daar
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TE KOOP
-

-

boerderijtje te Helium
met ruim
grond,
aanvaarding
i.o.
boerderijtje te Kolham met plm. 7300
2 grond, aanvaarding i.o.
leuke woning aan de
■Trek weg te Zuidbroek.
Deze
woning met
grote tuin is ontruimd
te aanvaarden.
boerderijtje aan de
Eideweg te Siddeburen met plm. 10 are
eigen
grond, ontruimd te aanvaarden.
enige nieuwbouwwoningen te Slochteren.

I

m

-

-

-

TE HUUR
-

enige landhuizen te
Slochteren
gelegen
aan bosrand. Huur
v.a. f 500,- p.mnd.

BEM.

JAC. BOS i.o.g.
assurantiën en financieringen
Hoofdweg 243

SLOCHTEREN
tel. 05982-1481.
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De beste

buitenboordmotor is
nu niet meer
de duurste
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WEGMAN
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GEERLINGS

Folkingestraat 25
Groninq

Tel. 050- 180524
£

een wer*ld von verwhiJ

juahnsan
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'Rock against Racism' in Vera:

pers ooit voor Sjef van Oekel/Waldo van
Dungen schreef. Een stijltje, dat wij
soms ook terugvinden bij Drs. P. en in de
Nederlandstalige single, die Herman
Brood ('De Breedbekkikkers') onlangs
maakte. Ton van der Meer's 'Een beetje
vent wordt geen agent', lijkt zelfs sprekend op Brood's 'Maak van uw scheet
geen donderslag'.

Doel deels
voorbijgeschoten
Zoals te voorzien was, had het comité,
dat afgelopen zaterdag de Groninger
manifestatie voor 'Rock Against Racism'
(Rock Tegen Racisme) organiseerde, een
te kleine zaal uitgezocht. Het jongerencentrum Vera, dat voor het belangrijkste
(avond-) deel van dit evenement werd
gebruikt, was niet eens helemaal opengesteld en ettelijke honderden potentiële
bezoekers moesten dan ook elders hun
vertier zoeken.
Dit toeloop kan maar gedeeltelijk op
het conto van de optredende groepen
worden geschreven. De Rotterdamse
reggae-groep Easy is tot dusver volslagen onbekend en heeft ook weinig meer
te bieden dan het gegeven, dat het hier
de enige min of meer in het oog lopende
Nederlandse reggae-band betreft. De
zang was vals, het in de teksten tot uiting
gebrachte sentiment leek dat ook, en ook
voor het overige bood Easy weinig interessants.
De twee Groninger 'zwarte' groepen,
Pleasure en After Midnight, hadden

De vakbonden van musici in
Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland en Nederland, die samen in
1960 de Mainzer overeenkomst
sloten, gaan actie voeren tegen
onder
meer
de
„dum-

pingorkesten" uit de Philip-

pijnen en de Oosteuropese lan-

den. Dit heeft een woordvoerder
van
de Nederlandse toon-

muziek.

men.

Is de van origine Surinaamse groep
Pleasure nog helemaal onbekend, After
Midnight het huisorkest van de Antilliaanse vereniging Bringamosa draait
—

—

al iets langer mee. After Midnight mag
dan in technisch opzicht geen spektakel
afleveren, gezellige muziek maakt de
groep wel. In Vera slaagde After Midnight erin met deinenede Caraïbische
muziek de zaal aan het werk te krijgen.
Deze achtmansgroep is niet zozeer een
of naar perfeccompact geheel
tionisme wordt gestreefd is ook maar de
als wel een geïnspireerd stel
vraag
amateur-muzikanten. Als gebruikelijk
in de latin-muziek speelt de percussie
een grote rol en het zangwerk wordt voor
een groot deel collectief verzorgd. Een
niet onbelangrijke functie is in After
Midnight weggelegd voor de blanke
zangeres/b lazeres.
—

—

—

Het aardigste optreden op deze Groninger
Against
Rock
Racismmanifestatie was ongetwijfeld dat van
Ton van der Meer's Gestoord, tevens het
eerste noordelijke optreden van dit ensemble en daarmee wellicht de belangrijkste publiekstrekker. Van der
Meer begon een jaar geleden Nederlandstalige teksten te zingen, nadat de
man al in het eind van de jaren zestig
enige furore had gemaakt in Haagse
rockgroepen.

Toen het Winschoter trio de New Adventures met stevige rock'n roll en
minstens een handvol aardige liedjes de
avond besloot, was het kwart voor drie
's nachts en de organisatoren
de Surinaamse stichting SSG, de Antilliaanse
vereniging Bringamosa, de jongerenafdeling van de PSP en de gastheer Vera
konden toen op een deels geslaagde manifestatie terugkijken. Een Manifestatie, die behalve het festival in Vera ook
'een wervend bedoeld percussie -concert
aan de voet van de Martinitoren omvatte. Deze jam-achtige gebeurtenis, die
's middags al plaatsvond, trok veel belangstelling onder het winkelend publiek in de zonovergoten Groninger binnenstad.
Dééls geslaagd moeten we zeggen. Zo
kan men zich afvragen, in hoeverre een
dergelijk projekt bijdraagt aan de
bestrijding van discriminatie op grond
van ras en huisdkleur. Het integratiemiddel kwam in ieder geval maar zeer
gedeeltelijk van de grond. Daarbij is de
RaR-beweging in Nederland wellicht
toch te veel een trend-gevoelig inspringen op de uitermate zinvolle beweging in
Engeland, die écht een muzikanteninitiatief genoemd kan worden. Uiteindelijk werden ook de in Groningen spelende groepen
met uitzondering van
Pleasure en After Midnight
gewoon

kunstenaarsbond maandag bekend gemaakt na afloop van een
vierdaagse bijeenkomst tussen de

landen.

•

De voltalligeKoninklijke Liedertaf el,,Gruno", dat in het kader van de,, tw inning"

met een Engels koor optreedt.

kesten

—

—

ingehuurd.

SYPWYNIA

Easy uit Rotterdam is één van
de weinige Nederlandse reggaegroepen. Zaterdag speelde dit gezelschap voor de Groninger Rock
•

Against Racism-manifestatie.

'Gruno' gastheer
Engels mannenkoor
Op 20 april geeft de Koninklijke Liedertafel „Gruno" samen met het ~Lemington Male Voice Choir" uit de Engelse stad Newcastle-upon-Tyne een gezamenlijk concert in de Oosterpoort.
Met deze Noord-Engelse gemeente onderhoudt Groningen sinds 1947, vooral
op cultureel gebied, nauwe contacten.
De eerste Engelse reis van Gruno vond
plaats in 1949. In het kader van de
~Twinning" gedachte ( „twin"
tweeling) was in 1948 al een koor uit
Newcastle in Groningen geweest en in
1950 zou er nóg een komen. Maar daarmee kwam de uitwisseling min of meer
tot stilstand, totdat zij enige jaren geleden, op Engels initiatief, weer op gang
kwam. In 1977 waren er bestuurscontacten tussen een koor uit Newcastle en
Gruno's Liedertafel, die tot gevolg hadden dat de laatste, in 1978, het jaar van
hun 125-jarig bestaan, weer eens naar
Engeland reisde. Er werden concerten
gegeven: in de City-Hall, met de
Northumbria Police-Band en hoogtepunt in de magistrale Kathedraal van
—

Ook bij Gruno's Liedertafel zoekt men
de laatste tijd overigens naar een repertoire, waarmee men een zo groot mogelijk publiek kan bereiken en dat betekent ook in dit geval, dat men het accent
wat wil verleggen naar minder „klassieke" werken (wat voor het geven van
concerten ook betekent, dat men minder
afhankelijk wordt van samenwerking
met het Noordelijk Filharmonisch Orkest).
Op dit concert zal wat het optreden
van Gruno betreft het accent nog steeds
vooral klassiek gericht zijn: uitgevoerd
worden de „Quatres petites Prières" van
Poulenc en „Drei Epigramme" van Ca-

gedrag.

•

groep,.Gestoord".

Hoempa
Qua stijl herinnert Ton van der Meer
vooral aan de teksten, die Wim T. Schip-

Bossen en Bonen balans
tussen structuur en chaos
Gebeurtenis: concert van geïmproviseerde muziek door het kwartet Bassen en Bonen. Plaats:
Jazzhuis De Spieghel te Groningen. Bezetting:
Wolter Wierbos en Joep Maessen, trombone:
Ed Koopal, bas en trombone; Gwan Kwee, bas.
Gastsolist: Jeroen Wilhelmus, altsaxofoon. Publiek: 40.

Dat de geïmproviseerde muziek van
de heren Bassen en Bonen niet geheel
zonder gevaar is ondervond zaterdagavond een nachtuiltje dat nieuwsgierig in de richting van Wolter Wierbos'
krachtige geschetter koerste. Ruim een
meter vóór de beker van de trombone
kwam het diertje in een thermiek-slurf
terecht waardoor het met geweld naar de
zoldering van Jazzhuis De Spieghel
geslingerd werd. Daar verloor ik het
schepseltje uit het oog zodat ik er niet geheel zeker van ben dat het uiltje zijn
akoesto-thermische avontuur kan na-

vertellen.

Het ging er tijdens de collectieve improvisaties sons inderdaad heet aan toe.
Niet alleen de trombonisten staken
knetterend vuurwerk af, ook de Amster-

damse bassist Ed Koopal zorgde

voor

spannende momenten. Hij is „leerling"
van Maarten van Regieren Altena in die
zin, dat hij de contrabas op een conceptuele wijze benadert. Ook Koopal bouwt
hindernissen in: met wasknijpers en

klemmetjes wordt het instrument geprepareerd zijn aanpak verraadt over de
;

gehele lijn een meer radicale visie dan
die van zijn Groninger collega Gwan
Kwee. Het is overigens alweer een paar
jaar geleden dat we-die laatste in het
openbaar zagen optreden. De soms wat
remmende bedachtzaamheid waarmee
hij musiceerde was vermoedelijk uit die
lange afwezigheid te verklaren.

Er werd zo te horen zonder al te veel
afspraken vooraf of anderssoort ige conventies gewerkt. Dat houdt automatisch
in, dat de muzikanten erg goed naar elkaar moeten luisteren om een balans
tussen structuur en desorganisatie, tussen logica en absurditeit te vinden. Dat
gebeurde zaterdag ook wel en regelmatig
haakten één of twee musici enige tijd af
om de anderen de gelegenheid te geven,
een gevonden motief of structuurtje nader uit te werken. Toch bekroop me het
gevoel dat een duidelijker organisatie
deze muziek geen kwaad zou doen: de
mogelijkheden zouden er alleen maar
mee uitgebreid worden.
Aanstaande zaterdag speelt het Oldambtster Swing Triptet in Jazzhuis De
Spieghel

EDDYDETERMEYER

Bassen en Bonen: v.l.n.r. Joep Maessen, Jeroen Wilhelmus, Ed Koopal, Gwan
Kwee en Wolter Wierbos.
•

York. Het Engels koor dat toen gastheer
van Gruno was, het Lemington Male
Voice Choir, komt nu naar Groningen.
Hoewel het gezamenlijk concert natuurlijk het zwaartepunt van het driedaagse verblijf van de Engelsen wordt, is
het slechts een onderdeel van het ontvangstprogramma. Dat is er vooral op
gericht de reeds ontstane vriendschappelijke banden te versterken. Naast een
rondrit door Groningen en Drenthe en
een barbecue-avond voor beide koren
staat op dit programma ook een optreden (bij Philips) voor de ministerpresident,'die op dat moment een werkbezoek aan de provincie brengt en die
avond gast is van de Commerciële Club.
Het programma van het concert op de
20ste, waaraan ook Gruno's Postharmonie meewerkt, zal vooral door de inbreng van de Engelsen worden bepaald.
Het muzikale gevolg daarvan is, dat het
accent vooral op „lichtere" muziek zal
komen te liggen. Typerend voor het Engelse repertoire is de gerichtheid op arrangementen van volksliederen en
„evergreens", wat natuurlijk gezien de
in Engeland nog steeds levende
volkslied-traditie weinig verbazing zal

wekken.

Sindsdien is hij één van de meer interessante vertegenwoordigers van de
Nederlandstalige tak in de popmuziek,
die de laatste tijd onmiskenbaar oprukt.
Hoewel de geluidsinstallatie en Van der
Meer's beperkte microfoon-techniek zijn
liederen niet in alle opzichten recht deden, maakte hij indruk met zijn gestoorde teksten en onaangepaste podiumDe Hagenaar Ton van der Meer
maakte afgelopen zaterdag in het Groningse Vera de meeste indruk met zijn

>>Wij gaan er wat betreft die
dumping-orkesten
orkesten
die voor minder gage spelen dan
bijvoorbeeld Nederlandse or—

—

—
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Actie

Dat zijn groep nogal aan wisselingen
onderhevig is, was zaterdag nauwelijks
te merken. Van der Meer werd ietwat
dof, maar niettemin adequaat begeleid
met zowel hoempa, rock'n roll als bluesy

vanzelfsprekend iets van hun eigen aanhang meegebracht en vooral als gevolg
daarvan schoot de manifestatie het beoogde integratie-doel niet helemaal
voorbij. Het vierhonderd-koppige publiek wasvoor verreweg het grootste deel
in het bezit van een winters-blanke
huidskleur en van een dito raciale achtergrond. De reguliere reggae-concerten
in Vera trekken in ieder geval heel wat
meer gekleurde landgenoten. Maar misschien zaten die nu juist onder degenen,
die voor een gesloten deur terecht kwa-

—

Nieuwsblad van het Noorden van dinsdag

dow.

In de gezamenlijk uit te voeren
programmaonderdelen zijn beide muzikale sferen vertegenwoordigd: behalve
het soldatenkoor uit Gounod's „Faust",
doet men ook „Land of Hope and Glory", „Piet Hein" en het „Grunnigs

Laid".

PAUL HERRUER

JAVAANSE JONGENS 'INVEENLUST
EEN GEMISTE KANS
kunstenaars, het niet willen selecteren
op kwaliteit maakt het geheel tot een
rommelige en armoedige vertoning. Een
gemiste kans.

JANWESSELS
»»»»«,«,«„-..

bij de verschillende regeringen op aandringen deze orkesten geen werkvergunning te
verlenen," aldus de Nederlandse
—

toonkunstenaarsbond.
Ook willen de vier landen de
arbeidsvoorwaarden in Europa
van musici in grote orkesten en in
het amusementsbedrijf synchroniseren, door doorlopend
vergelijkingen te maken tussen
de grote orkesten uit de vier landen. Tijdens de bijeenkomst werd
tevens besloten actie te voeren tegen mechanische muziek in open-

bare gelegenheden.
Wanneer
alles vervangen wordt door mechanische muziek, blijft er niets
over voor de musici," aldus de
N. T.B. Daarnaast wil men zwarte lijsten aanleggen van nietbonafide ondernemingen op het
gebied van kunst en amusement.
„

Boeken

Hoewel er in 1978meer titels op
de boekenmarkt zijn verschenen,
zijn er minder boeken verkocht
dan in het jaar daarvoor. Dit
blijkt uit onderzoek van de Stich-

ting Speurwerk betreffende het
boek. In 1978 werden 32,8 miljoen
boeken verkocht tegen 34,3 in
1977. Voor het eerst in vele jaren,
aldus een persbericht van de
Stichting Speurwerk, gaf de
geldomzet in 1978 geen stijging te
zien. De omzet handhaafde zich
op het niveau van 1977: 599 miljoengulden.
De consument betaalde in 1978
voor een boek gemiddeld 18,25
gulden tegen 17,45 gulden in 1977.
Voor 37 procent van de aangeschafte boeken werd een prijs beneden het tientje betaald en voor
34 procent een prijs tussen de tien
en de twintig gulden.
De boekhandel bleef, aldus de
Stichting Speurwerk, ook in 1978
het belangrijkste verkoopkanaal
voor boeken, al verloor zij wat
terrein. Van de 32,8 miljoen verkochte boeken vond in 1978 51
procent zijn weg naar de consument via de boekhandel (in
197754 procent), 16procent(l977:
13 procent) via boekenclubs, 8 (9)
procent via warenhuizen en 4 (2)
procent via de verzendboekhandel.

„Van het totaal aantal verkochte boeken had 58 procent
betrekking op „fiction" en 42
procent op „non-fiction". In geld
uitgedrukt had non-fietion het
grootste aandeel: 54 procent.
Ruim de helft van het aantal

verkochte boeken was gebonden.
15 procent was uitgevoerd als
goedkope pocket of paperback en
31 procent als pocket of paperback. De gebonden boeken zorgden voor 68 procent van de omzet
in geld.
91 procent van de in 1978 in Nederland verkochte boeken was in
de
Nederlandse
taal.
De
resterende 9 procent was voornamelijk in het Engels.

De thema-tentoonstelling,,Javaanse Jongens" in schouwburg Veenlust in Veendam beloofde een heel interessant gebeuren te worden, tenminste als je afging op de krant, die voor deze gelegenheid werd uitgegeven. Daarin worden met veel poeha de opzet en inhoud van de tentoonstelling aangekondigd met beschrijvingen van werkstukken,
verantwoordingen en biografieën van de deelnemende kunstenaars.
Maar helaas, het uiteindelijke resultaat van de tentoonstelling beantwoordt niet aan de verwachtingen die in die krant worden gewekt.

Expositie „Javaanse Jongens te kijk", Veenlust,
Promenade 65, Veendam. Tot 30 april, open op
werkdagen van 9—17 uur, 's avonds en in het
weekeinde tijdens andere activiteiten.
Deelnemende exposanten: Harry Cock, Frans
Janssen, Ben van Voorn, Han Kuipers, Rie Venema,
Rob Zandvoort, Gerrit Krol, Inneke Calis, Frits van
Echten, Hans Keuning, Karel Zwaneveld, Jan van
Kooten (organisatie) en Henk Karman.

De opening van de tentoonstelling
werd verricht door Tiemen Helperi
Kimm, secretaris van de raad van
bestuur van Niemeyer in Groningen en
conservator van het Niemeyer Nederlands Tabacologisch Museum. In zijn rede probeerde hij het bestaansrecht van
internationale ondernemingen in het algemeen en van Theodorus Niemeyer BV
in het bijzonder te verantwoorden.
De heer Kimm beschreef vervolgens
de geschiedenis van het merk shagtabak „Javaanse Jongens". Het merk
werd ontwikkeld in 1917 en de export
richtte zich voornamelijk op Nederlands
Indië. De eerste doosjes hadden zelfs aan
de binnenkant een spiegeltje voor de
„inboorlingen". Na het onafhankelijk
worden van Indonesië werd het merk
daar opnieuw geïntroduceerd, maar het
heette nu „Twee Mannen". De afgebeelde mannen droegen een Westers
kostuum met de fez van Soekarno. Indonesië was immers volwassen geworden. In de Provo-tijd (jaren zestig) sloeg
het merk ook in Nederland aan. Het
wordt nog altijd door de afstammelingern van de Provo's als favoriete
shag gerookt, aldus Kimm. In de levensloop van het shag-merk „Javaanse
Jongens" liggen dus een heleboel gegvevens, die de tentoonstelling op enig niveau hadden kunnen brengen.
Twaalf kunstenaars en de eerste klas
van de lagere Anne Frankschool uit Assen werd gevraagd op artistieke wijze te
reageren op het shag-merk „Javaanse
Jongens". De opdrachtformulering was
erg ruim, blijkbaar té ruim, zodat de tentoonstelling een allegaartje is geworden
van allerlei artistieke vormen als schilderij (Rie Venema), tekeningen (Anne

Tentoonstelling „Javaanse Jongens" in Veendam: het werkstuk „Opgeprikt
straatuuil", waarop de kunstenaar Han Kuipers zelf poseert als vuilnisman met een
prikker, waarmee hij onder meer lege shagzakjes heeft opgeprikt.

Frankschool), aquarel, fotografie (Harry
Cock, Karel Zwaneveld), film (Frits van
Echten, Hans Keuning), zeefdruk (Inneke Calis), assemblage (Han Kuipers),
keramiek (Henk Karman), figuurzagen
(Jan van Kooten) en een verhaaltje
(Gerrit Krol). Behalve dat er geen matiging is betracht ten opzichte van de te
gebruiken technieken, werd er ook al
niet geselecteerd op inhoud en kwaliteitInhoudelijk kwamen de meeste kunstenaars niet veel verder dan wat spelen
met de uiterlijke verschijningsvorm van
het shagpakje. Kwalitatief varieert het
werk van uiterste knulligheid (Rie Venema), cliché en nietszeggendheid (Jan
van Kooten, Karel Zwaneveld), matigheid (Henk Karman, Harry Cock, Inneke Calis) tot uiterst puntige en kritische assemblages van Han Kuipers. Dit
werkstuk
Opgeprikt straatvuil
veslaat een moment dat Kuipers optreedt als vuilnisman. Met een papierprikker prikte hij afval van de straat,
waaronder een aantal shagzakjes. Deze
zakjes, met een keurig gat in het midden,
een foto van de actie en teksten die beschrijven welke schitterende ziektes men
van het roken kan krijgen, zijn gemonteerd tot één werkstuk. „Bovendien", aldus de kunstenaar, ~is een deel van de
tekst opgesteld in de voorlichtende verteltrant van de boulevard-pers en de wijze waarop multinationals het publiek
—

—

voorlichten".

Het is duideijlijk dat met deze tentoonstelling de organisator Jan van
Kooten veel te veel hooi op zijn vork
heeft genomen. De veelheid van technieken en stijlen, de oppervlakkige benadering van het onderwerp door de

•
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Groningen een
bare

17 april 1979

Wij repareren snel en zonder afspraak.

open-

zal

hoorzitting

dinsdag

Tenslotte gaat uw auto ook zonder afspraak kapot.

worden gehouden in
verband met de tegen

1,2,3 Auto Service, specialist in uitlaten, remmen
en schokdempers, werkt op de volgende manier.
1. Prijsopgave vooraf. Met onverwacht lage prijzen.
2. Snelle service. Afspraak (meestal) overbodig.
3. Garantie op onderdelen en montage.

het
bestemmingsplan
Trompsingel der gemeente Groningen ingediende bezwaren.

g

n

ÈÈ È

\iWmÈ<3b
ÈÈ Ê
".
ÊÈÉ
AutoService Ê 3 B
ÊM B

Kom'ns langs, ook als u (nog) niets te repareren hebt Want voor
f 18,- krijgt ual 'n uitgebreide veiligheidstest. En juist nu is het zo belangrijk
dat uw remmen extra aandacht krijgen.

*

BW W

Paterswoldeweg 139, Groningen.Tel. 050-263257.

e

'

*

Uitlaten, remmen en schokdempers. Vlug, vakkundig en voordelig.

Adverteren
doet
verkopen

H. H. CLUBS-VERENIGINGEN
voor uw:

■
■

*
*

■

*

BINGO
BAZAR- OF
FEESTAVOND

hebben wij een grote sortering.

SPEELGOEDEREN
HUISHOUDELIJKE ART.
GLAS
AARDEWERK
TEXTIEL
KLEINGOED
voor een grabbelton

verhuur bingomolen.

OOK VOOR GROOTVERBRUIKERS

■

n

/Mak

Wf

9

W

GROOTHANDEL

■HHH.LEEVER

Wkm

Oosterweg 55 Groningen tel. 129487
upeningstijden: van maandag tot en met vrijdag
8.30 tot 12.00 uur; 13.30tot 17.00 uur.
Donderdags koopavond tot 21.00 uur.
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Tèrinis,hockey, squash en solo.
Grotepret voorjongen oud.

Bdeop8 op
u
?p"X^
uwtvÏ^^S 1i
de

En dat voor maar f 19,50.

huiskamer tennis, hockey, squash of solo.
Het gaat zo: u opent bij het ABN-kantoor
Bij de eerste drie spelen nemen twee spelers
bij u in de buurt een spaarrekening en stort
het tegen elkaar op; het laatste is een trainings- daarop ten minste f25,-.
programma voor 1 speler.
Ü krijgt dan van de ABN een spaarpremie
Bij elk spel dat u instelt, verschijnt er
van f 7,50 op uw rekening. Een spaarpremie
een ander speelveld op het scherm. U kunt
die u dan wel minstens 2 maanden moet laten
staan. U kunt het televisiespel meteen meehet spel nog beïnvloeden door de bal snel of
nemen voor slechts f 19,50.
langzaam te laten gaan, de speelhoek te
JL
Let wel: u betaalt f 19,50 en u krijgt f 7,50.
veranderen of de 'rackets' te verkleinen.
Vanzelfsprekend geldt dit aanbod
De stand wordt automatisch boven in het
zolang de voorraad
beeld bijgehouden.
strekt.
Een aansluit- en gebruiksaanwijzing is
.

.

rfffJ&

Peek & Cloppenburg

Welke spaarvorm kiest u?
Dat hangt natuurlijk af van de wensen
die u hebt. Als u uw geld lang kunt laten staan,
krijgt u een hogere rente dan wanneer u het
direct wilt kunnen opnemen.
De ABN heeft voor iedereen de juiste
spaarvorm en adviseert precies op maat: een
'gewone' spaarrekening of een ABN SpaarExtra-rekening, een ABN Girospaarrekening of
jeugdspaarrekening De Zilvervloot waarmee
nog eens 10% rijkspremie te verdienen is.
Het ABN-kantoor bij u in de buurt zoekt

I

Jas uit en kleur bekennen. In dit

|

kleuren. 100% Katoen. Mt. 116 (15.-)
176(20.-). gg

jongensshirt met lange mouw
■ puike
en borstzak. In knallende mode-

It/mmt.
!■

Vanaf

05201 724
■

L

i

|

■

J-3•"!
■

-

j"In de provincie Groningen zijn momenteel 20
10 tot 18 jaar, voor wie nog
lüfTde

PLEEGGEZIN

graag de ideale spaarvorm met u uit.

■

i

geen

is gevonden.

|

Toch zullen er voldoende mensen zijn, die met de gedachte spelen een pleegkind in hun huis op te nemen.
Misschien weet u niet precies wat het pleegschap In-

-

_

■

houdt.
Misschien denkt u voor het pleegschap niet In aan- ■
\
merking te komen.
Misschien spelen bij u andere vragen omtrent het ■
pleegschap.
Oe medewerkers van de Centrale voor Pleeggezinnen!
I Noord-Nederland altijd bereid u vrijblijvend meer Infor- ■
■matie te geven.
| U kunt ons bellen op telefoonnummer: 050-131834, of u
I kunt de onderstaande bon Insturen (geen postzegel
-

II

ï
I

plakken).

■
I

ABN Bank

|

|

centrale £L voor
Pleeg l/geZinnen Herman C0...n.u.-|I
noord-nederland ■"nïöffls!
Stuurt u mij a.v.p. vrijblijvend informatie.Qt

<^"^Xn

| Naam

|

I

I

Straat

I Plaats

Tal

Zenden naar antwoordnummer 541 Groningen. Postzegel
l plakken i$ niet nodig. 97QQ WR

'

I
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Dl T< 'H KNGINEERIS vn R'dam nrTees
Dl T( :H FAITH pass. 17 Wight nr Londenderry
Dl Ti 'HSAILOR 15 vn. R'dam nrTees
Dl' TC'H SPIRIT 17 vn Haisborough nr Rozenburg
EENDRACHT 16 vnCalaisnr Antwerpen
ELIZABETH BROERE 15 vn R'dam nr Immingham
ELIZABETH HOLWERDA 17 vn Finistere nr
Mostin
KXPANSA-2 17vn Vincent nrOslo

NEDLLOYD FREETOWN 17 te Manilla
10 te Fos

NEDLLOYD HOORN
NEDLLOYD ROTTERDAM 16 N Azoren nr New
York
NEDLLOYD SINOUTSKERK 17 NW Manilla nr
Yokohama
NEDLLOYD WAALEKERK 17 N Timor nr Sura-

LEOPOLARIS 19teLeHavre

LOOIERS(;iUCHTI6teA'dam

Rapallo is het Italiaanse kustplaatsje,

waar in 1922 Duitsers en Sovjets (de uitgestotenen van Europa na Versailles) tot
ontsteltenis van overig Europa, hun geschillen beslechte en de basis legden
voor een zekere mate van samenwerking.

Vooral in Polen «n Frankrijk wekt „Ra-

pallo" traumatische herinneringen.
Voor de Polen is deze naam verbonden
met de vrees dat Duitsland en de Sovjet-Unie opnieuw ten koste van Polen
een akkoord sluiten, zoals Stalin en Hitler in 1939 hun opzienbarende nietaanvalsverdrag sloten. Voor Frankrijk
symboliseert ..Rapallo" de vrees dat
eenmaal met goedvinden
Duitsland
de
van het Kremlin herenigd
over
voeren.
heerschappij
Europa zal
Wantrouwen ontkiemt trouwens ook
binnen de Bondsrepubliek. De christendemocratische oppositie heeft al bezorgd
gevraagd of de regerende sociaaldemocraten van plan zijn het land los te
weken uit de NAVO, en aan te sturen op
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GRONINGEN (Veemarkt). Aanvoer:
runderen 783, nuchtere kalveren 1420, vetteen graskalveren 175. schapen 187, rammeren
11, varkens 214, bokken en geiten 42, paarden
4. Totaal 2836.
SNEEK (Veemarkt) Aanvoer26 slachtkoeien Ie kw. 5,65-6,25, 2e kw. 4,40-5,50, 143
weide- en slachtschapen, per kg 6,50-7,00, per
stuk 135-230, weide- en slachtlammeren 822
stuks, per kg 9.00-9,75 en 175-220 per stuk;
1322 nuchtere kalveren, voor de,slacht 30-55,
voor de fok of mesterij 170-365, 52 slachtvarkens en vette biggen. Ie kw. 2.50-2.75 en 2e

—

—

—

een neutralisering van Duitsland.

Bonn reageert op al deze speculaties
met een vastberaden ontkenning. De
Westduitse buitenlandse politiek bewandelt weliswaar nieuwe wegen, maar
volgt geen andere koers, zegt men in diplomatieke kring. Bij de 30e verjaardag
van de NAVO verklaarde de Bonds-

kw. 2,05-2,30.

slachtvee
Overzicht:
vlot onveranderd: schapen en lammeren
vlug stabiel: nuchtere kalveren goed staand
en varkens en biggen redelijk even lager.
Aanvoer,
DOETINCHEM (Veemarkt)
slachtvee 1013, gebruiksvee 461, vette kalveren 2, nuchtere kalveren 1115, schapen 96,
lammeren 4, geiten 23, paarden 2, totaal 2716.
Prijzen in guldens: melk- en kalfkoeien
1750-2790, mest- en weidevee 1320-1845,
(handel en prijzen)

-

-

-

—

Aanslag op
synagogen

drachtige vaarzen 1740-2750, guste vaarzen
1280-1790, pinken 980-1715, graskalveren
'530-1060, roodbonte kalveren voor fok en
mesterij 280-510, zwartbonte 180-370, slachtkalveren 40-60, schapen 140-240, lammeren
100-150. slachtvee extra kwal. tot 7,30, Ie
kwal. 6,50-7,20. 2e kwal. 5.70-6,40, 3e kwal.
5,30-5,60, worstkoeien 4,60-6,00, stieren extra
kwal. tot 7.40. Ie kwal. 6,60-7,30, 2e kwal.

het Paasweekeinde zijn in
Frankrijk synagogen het doelwit geweest van aanslagen. De daders heeft
men niet te pakken gekregen. De synagoge van Antibes aan de Cóte d'Awerd
zur
met
hakenkruisen
besmeurd. In Straatsburg sloegen onbekenden de deur van de synagoge in
en richtten vernielingen aan.
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UTRECHT (paardenmarkt). Op de paardenmarkt in Utrecht zijn dinsdag 200 dieren
aangevoerd. De prijzen waren voor: luxe paarden 2750-3800, werkpaarden 1575-2600, oude

1400-2375,
paarden
3-jarige
paarden
1375-2175, 2-jarige paarden 1225-1950, hitten
770-1275, veulens 625-125, pony's 300-675.
Oude slachtpaarden per kg geslacht gewicht f 4,85-f6,00, jonge slachtpaarden per kg
geslacht gewicht f 5,10-6,10.
De handel was voor slachtpaarden rustig;
pony's kalm.
Aanvoer 5397,
LEIDEN (Veemarkt)
waarvan 810 runderen. 704 gebruiksvee, 40
graskalveren, 2931 nuchtere, kalveren, 22 pony's, 337 varkens, 62 biggen, 444 schapen en
lammeren en 47 bokken en geiten.
Prijzen in guldens per kilogram: stieren Ie
kw. 7.40-8,10,2 kw. 7,05-7,30, vaarzen Ie kw.
7,35-8,00, 2e kw. 5,95-6,60, koeien Ie kw.
6,75-7,95, 2e kw. 6,15-6,55. 3e kw. 5,80-6,05,
worstkoeien 4,75-6,00, extra kw dikbillen
9,00-14,50,
nuchtere
slachtkalveren
1,25-2,00. en slachtzeugen 2,20-2,30.
Prijzen in guldens per stuk: melk- en kalfkoeien 1675-3000, vare koeien 1550-2350, pinken 1400-1825, graskalveren 900-1425, nuchtere kalveren voor de fok of mesterij roodbont
400-500, zwartbont 210-385, biggen 90-95,
190-240,
lammeren 200-300,
schapen
zuiglammeren 175-200, fokschapen met 1 lam
275-325, met 2 lammeren 400-450, pony's
200-700, geiten 25-100.
Overzicht: (resp. aanvoer, handel en prijzen) slachtrunderen redelijk vlot stabiel:
kalf- en melkkoeien redelijk redelijk iets
hoger: vare koeien redelijk redelijk iets hoger; vare koeien redelijk redelijk stabiel;
vaarzen en pinken redelijk redelijk stabiel;
graskalveren matig redelijk stabiel; nuchtere kalveren redelijk willig hoger; pony's
matig rustig
stabiel; varkens redelijk
stroef stabiel; lopers en biggen matig redelijk stabiel; schapen of lammeren redelijk
vlot stabiel en geiten matig goed stabiel.
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Bridgeuitslagen
Als afsluiting van de viertallencompetitiebridge werden wedstrijden gespeeld
om de kampioensbeker in de diverse klassen.
Door een 18-2 zege op EGBC 8 werd Martini ?
districtskampioen in de eerste klasse. Van de
vier groepswinnaars tweede klasse toonde
Winschoten zich de sterkste, gevolgd door
EGBC 10, Groningen 2 en Roden 2. EGBC 7
verzekerde zich van een plaats in de hoofdklasse door een beslissingswedstrijd tegen
Martini 6 met een groot verschil (20- min 2) te
winnen. Stadskanaal 2 bereikte via een extra
vierkamp de eerste klasse.

Michael Bleekemolen is op het circuit
van Zeltweg (Oostenrijk) met een Ralt als
derde geëindigd in de tweede race om het Europees kampioenschap formule 111. Alain
Prost uit Frankrijk won de race.
—

Marokko heeft met 1-0 gewonnen van
Senegal. Het betrof een kwalificatiewedstrijd
voor het Olympisch voetbaltoernooi.
—
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Het
Damrak is de nieuwe beursweek wat verdeeld
begonnen. De meeste internationals begonnen lager, met uitzondering van Philips. De
algemene verwachting, dat het elektronicaconcern een goed eerste kwartaal achter de
rug heeft, leidde tot vraag uit zowel binnenals buitenland. Begonnen werd op f 25.60, wat
een winst betekende van 50 cent, waarna een
tendens tot een verdere lichte stijging optrad.
Akzo moest 10cent prijsgeven op f 29.50,
Hoogovens 58 cent op f31,60 en Unilever
40 cent op f 127,30. Kon. Olie werd 10 cent
goedkoper op f 136,50, waartegenover KLM
80 cent aantrok tot f 108,30.
In een overigens verder vrij rustige markt
werd Heineken f 1 duurder op f 92. Deli zakte
80 cent naar f 124,70 en ook HVA was iets la-

—

Van Ommeren moesten licht terrein prijs-

geven.
De financiële sector lag er goed bij met
50 cent winst voor Nat. Nederlanden op
f 110,88 en van f 1,50 op f 366 voor ABN. AMRO-Bank was 40 cent hoger op f 73,80. De
staatsfondsenmarkt gaf nauwelijks veranderingen te zien.
Op de lokale markt leidde de mededeling
van Van Gelder, dat rekening moet worden
gehouden met een belangrijk verlies over
1979, tot een daling van f 4,50 tot f 37,50. Ook
de andere papierfondsen werden meegezogen,
zodat KNP f 1,30 terug moest naar f 1,70 en
Buhrmann-Tetterode f 2 naar f69. Proost en
Brandt stond eveneens wat onder druk. De
onveranderde uitkering over het vergrote kapitaal bij BAM maakte weinig indruk en er
ging bijna f 2 van de koers van het bouwfonds
af. Ook Duiker bevond zich in glijvlucht, ondanks het positieve resultaat over 1978. Van
der Giessen- de Noord zakte van f 100 tot

in 't kort

f94.

Aan de andere kant werd de mooie winstKalis beloond met een stijging van f 1. Meneba trok ruim f5.20 aan op
f63,50 en Van Dorp, waarover een gunstige
publikatie is verschenen, ging f 3 omhoog.
Cindu-Key en Kramer werd ondanks het flinke verlies gunstig beoordeeld en werd f 1,20
duurder. Vaster waren ook nog ondermeer
Arnhemsche Scheepsbouw, Norit, Bols en de
toeneming bij Bes

Nederlandse

Het

dames-

basketbalteam heeft gisteren in Eist revanche
genomen voor de nogal pijnlijke nederlaag
(79-60) van zaterdag tegen Polen. In Tiel werd
gewonnen met 76-67.

De Nederlandse kunstzwemploeg is tijdens het vijf-landentoernooi in Walsall als
derde geëindigd met 20 punten. GrootBrittanië werd winnaar met 27 punten. In het
individuele klassement eindigde Marieke Engelen met 147.883 punten als tweede achter de
Britse Andrea Holland (152.900).
—
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Ogem-deelneming Schokbeton.
Op de actieve markt zette Nedlloyd de stijging gedurende beurstijd langzaam voort. De
rest van de markt toonde overwegend de neiging wat af te brokkelen. Dit laatste was ook
op de staatsfondsenmarkt het geval.
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Vraag naar Philips

De Nederlander Johan Heins is zaterdag met Rinaldo Z in Graz derde geworden in
een internationaal jachtspringconcours. De
zege was voor de öelg Eric Wouters, die met
Rossantico foutloos in 61,5 seconden rond

—
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(opgemaakt kort voor het
noteren van de slotkoersen)

Westerse journalisten in de DDR mogen burgers van dit land niet meer naar
hun mening vragen, tenzij daartoe officieel toestemming is gegeven. Bovendien moet toestemming worden verleend
voor elke reis buiten Oost-Berlijn en
moet het doel daarvan exact worden opgegeven.
Deze maatregelen, die kennelijk zijn
genomen om de „westerse" contacten
van Oostduitse burgers verder te verminderen, hebben in West-Duitsland
tot verontwaardiging geleid. Regeringswoordvoerder Klaus Bolling zei dat hierdoor „burgers en functionarissen in de
DDR zijn gemuilkorfd". De maatregelen
zijn volgens Bolling in strijd met de vrijheid van berichtgeving en de slotakte
van Helsinki. De Bondsregering heeft inmiddels een protest ingediend bij de regering van de DDR.
Volgens de DDR zijn de maatregelen
genomen omdat westerse, en met name
Westduitse journalisten misbruik hebben gemaakt van hun positie in hun
„gastland". De DDR is zeer ontevreden
over de manier waarop de Westduitse
massamedia hebben bericht over het feit
dat Oostduitsers niet meer met westers
geld luxe artikelen in de Intershopwinkels kunnen kopen.

Slavenb.Bnk
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BEURSOVERZICHT

(Door onze correspondent)
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ten.
Iraakse berichten zeggen dat uitsluiting uit de OAPEC gelijk staat met het
„bevriezen" van het lidmaatschap van
de bij
de OAPEC aangesloten
maatschappijen.

Westerse journalisten
in DDR aan banden

—

d d d

rond".

AMSTERDAMSE EFFECTENBEURS
dinsdag

De noteringscommissies.
(Veemarkt).
GRONINGEN
Melk- en
kalfkoeien Ie kw.: 2100-2600, 2e en afw. kwaliteit: 1450-2100, kalfvaarzen: 1600-2450,
nieuwmelkvaarzen: 1300-2250, slachtvee Ie
kw.: 6.45-6.85, slachtvee 2e kw.: 5.80-6.20,
slachtvee 3e kw.: 5.20-5.70, zware worstkoeien: 5.20-5.80, lichte en afw. kw. worstkoeien: 4.50-5.20, jonge stieren: 7-7.30, oudere stieren: 6-7.-, pinken 650-1350, guste
koeien: 1150-1650, guste pinken: 1150-1650,
nuchtere kalveren, mesterij: 200-385, midden
klasse nuchtere kalveren: 75-200, nuka's voor
de slacht: 30-50, slacht schapen: 140-220,
lammeren voor de slacht: 170-265, lammeren
voor de weiderij: 100-170, varkens zeugen van
205 tot 210, varkens zouters van 2.65 tot 2.70.
Overzicht van de handel: Gebruiksvee kwaliteit ruim prijsh. slachtvee willig iets hoger,
gustvee willig iets hoger, pinken goed
prijshoudend, nuchtere kalveren willig iets
hoger, lichte en koekalveren moeilijk te verkopen, schapen weinig aanvoer gelijk, varkens rustig gelijk.

Volgens radio Koeweit is men het nog
niet eens over de vraag of Egypte daarmee ook uit de gemeenschappelijke Arabische rederij van olietankers en uit de
gemeenschappelijke
olieverwerkingsorganisatie moet worden gesto-
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Zo'n vriendelijke toon tussen Rijn en
Moskwa boezemt Duitslands buurlanden een diep wantrouwen in. De
Süddeutsche Zeitung vatte het onbehagen bij deburen samen in de zinsnede: „Het spook van Rapallo waart weer

e

Centrale figuur

De 72-jarige Wehner, een van de invloedrijkste politici in de Bondsrepubliek, is zelfde centrale figuur in de
nieuwe discussieronde. Eind januari
lanceerde hij in een interview de gedachte dat Oost- en West-Duitsland in het
kader van ontspanningspolitiek en een
vergaande ontwapening samen zouden
kunnen gaan in een confederatie of een
economische gemeenschap.
Dat idee van een confederatie is niet
nieuw, en op zichzelf ook niet zo spectaculair. Al in de jaren vijftig is deze mogelijkheid in verschillende varianten
herhaaldelijk besproken. De verhoudingen in de internationale politiek
zijn sindsdien vrij ingrijpend veranderd,
maar een mogelijke nieuwe relatie tussen de twee Duitslanden blijft een explosiefonderwerp.
Gezien de toenemende vijandschap
tussen de nieuwe wereldmacht China, en
de Sovjet-Unie is het niet uitgesloten dat
Moskou een duurzame en vreedzame regeling van zijn verhouding met WestEuropa nastreeft, zo luiden sommige politieke analyses. In het verlengde van deze „west-politiek" van de Sovjet-Unie
kan ook de oplossing van Europa's
centrale probleem actueel worden: het
overwinnen van de confrontatie binnen
Duitsland en daarmee van de scheiding
van Europa in twee tegenover elkaar
staande blokken.
Verscheidene ontwikkelingen duiden
in deze richting. Ze variëren van het recente voorstel van Leonid Brezjnef voor
een niet-aanvalsverdrag tussen de landen van Europa, tot de opmerkelijk
coöperatieve houding die de Bondsrepubliek en de DDR de laatste tijd ten
opzichte van elkaar vertonen.

'Spook van Rapallo'

b

Duitsland-dphat^

kenschetste.

'

gen.
Onlangs bereikte de speculatiegolf een
nieuw hoogtepunt, toen de fractieleider
van de SPD in de Bondsdag, Herbert
Wehner, een met veel geheimzinnigheid
omgeven bezoek aan Polen bracht. Officieel zijn slechts nietszeggende verklaringen over Wehners reis afgelegd, maar
het is wel duidelijk dat Warschau een
diep onbehagen voelt over het nieuwe

W.gerst
Z.gerst

b

radiocommentaren, in parlementaire
wandelgangen en diplomatieke krin-

47.25/ 48.75
48.75
49.00
48.00/ 49.00
47.25/ 49.25
49.25
40.00
Haver
37.50/ 40.00
Karwijzaad
150.00/250.00
250.00
Alles per 100 kg, franco pakhuis, incl.
comm.provisie, excl. 4.71% BTW. ,
OVERZICHT
Granen. Mede in verband met de feestdagen weinig aanvoer. Rustige handel met
onveranderde prijzen.
Karwijzaad. Beperkt aangeboden, stemming onveranderd.
Tarwe

voor het sluiten van een vredesverdrag
met Israël die op de conferentie van Bagdad waren geëist.

FAL('()NREEFERl9teGloucester

baya

Handels- en Marktberichten
GRONINGEN. Marktbericht en noteringen van de Koninklijke Vereniging De Beurs.
not.
vor. not.

Dat is één van de „strafmaatregelen"
tegen de Egyptische president Sadat

d

ta

—

—

—

e

politieke niveaus weer opgeleefd.
NA DE INEENSTORTING van het Duitse Rijk in 1945 is Duitsland verdrie van de westelijke geallieerden en een
deeld in vier bezettingszones
Sovjet-zone
en vervolgens in het Koude Oorlogsklimaat van de daaropvolgende jaren in twee staten uiteengevallen. Maar beide staten hielden vast
aan hereniging als einddoel. Sindsdien zijn de vaak emotioneel geladen speculaties en discussies over de toekomst van de twee Duitslanden met enige regelmaat opgelaaid.
In dit kader heeft Wehner nieuwe acHet huidige Duitsland-debat wordt
geplaatst: hij verwekte opzien
gevoerd
opziencenten
met
echter niet
zijn
opmerking dat de bewapening
met
barende politieke verklaringen en inivan
de Sovjet-Unie in feite defensief is.
tiatieven, en ook niet voor het forum
Hij prees Moskou voor zijn terugvan een breed publiek. Het voltrekt
het
Chineesin
goeddeels
schijnbuiten
houdendheid
de
zich
conflict,
Vietnamese
bezonnenheid
de
hoofdartikelen
van
een
werpers: in
die hij als een „zegen voor de mensheid"
Duitse en andere Europese kranten, in

(DPA)
De buitengewone conferentie van de Organisatie van Arabische Olie-exporterende landen (OAPEC) heeft gisteren in Koeweit op
voorstel van Irak besloten, Egypte uit
deze organisatie te verwijderen.

d

regering dat zij de NAVO trouw zal blijven. Want zij ziet het Atlantisch Bondgenootschapals een waarborg voor vrede
en veiligheid, en als hoeksteen van de
buitenlandse en de veiligheidspolitiek
van Bonn.

ADRIATICI7tePonce
ANTARTIC 17 te Slikkerveer
ANNABROEREI6teBoIek
ARCTIC 11 vn Port Harcourt
CARIBIC 21 te New Bedford

d

-

KLEINE VAART

GROTE VAART
ACILA 16v Piraeus nr Gehua
ALKMAAR 16 vn Arenas nr Corintho
AMSTELDREEFI6 vn Singapore nrßasrah
BILDERDIJK 16 v Rotterdam nrSavannah
BUENA VISTA 16vLasPalmasnrR'dam
CHEVRON THE HAGUEI7 te Canvey Island
DILOMA 16v R'dam nr Hamburg
NEDLLOYD COLOMBO 17 O Brisbane nr Djakar-

a

ZULLEN DE DELEN van Duitsland ooit herenigd kunnen
worden, en zo ja, onder welke omstandigheden? De discussies over deze
kwestie, die als weinig andere zaken de gemoederen in en buiten
Duitsland in beroering kan brengen, zijn de laatste tijd op verschillende
(ANP)

Scheepstijdingen

e

Debat over toekomst van de
twee Duitslanden voltrekt
zich buiten schijnwerpers

Egypte uit
OAPEC gezet

d

Polen vrezen opnieuw akkoord tussen Sovjet-Unie en Duitsland

a

Nat. Ned. (W 76) 454,00 456,00
Nat.Ned. (W7B) 308,60 311,00
1,35
1,45
RolincolOpt.)
6,60
6,58
RolincofSto.)

Verklaring voor de letters achter de
ctlec tennoti'ringen: a is laten, b i»
bieden, d is ex-dividend, e is gedaan-bieden, f is gedaan-laten, g
bieden en ex-dividend, h laten en

ex-div.,k gedaan-laten en ex.div.,l

gedaan-bieden en ex-div.
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I trek niet zo snel op.
computerdata
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Wynn's Flushing Compound
reinigt het vervuilde koelsysteem
van uw auto in ca. 15 minuten. Doe
het vóór de vakantie. Voor minder
kans op pech onderweg. Uw
garage heeft 't.
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2380 AB Zoeterwoude. Tel. (071)
8944 02*

»

uw ponswerk liefdevol en zorgvuldig op ponskaart,

Ry zorgenvry met Wynn's erby!

magneetband of diskette gezet

'n Goede, duidelijke
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CENTRAAL ADMINISTRATIEKANTOOR GRONINGEN

1

Kreymborg®
Herestraat, Groningen.

oosterhaven zz 6c

groningen

tel. 050

-

182459*

ons dienstenpakket bestaat uit:

levensverzekering
vanEquity&Law.
ft

offset/lay-out
microverfilming
administraties
adressering en mailing
computerinput
typewerk
braille

BOUWGROND
plm.Sare
in Drenthe, Friesland of Groningen.
Brieven met omschrijving en prijs onder no..
76963 bureau dezes.

GEMEENTE Ska*

SMILDE ±3

Bij de dienst Gemeentewerken kan geplaatst
worden op arbeidscontract een:

TEKENAAR
Opleiding:
M.T.S. Bouwkunde of gelijkwaardig vereist.
Ervaring strekt tot aanbeveling.
-

-

CSfijjf|l)
$■'■:','"■'

LANDELIJK GELEGEN STUK

Hou'm kit
il
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TE KOOP GEVRAAGD
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Premie A.OW./AWW. komt geheel voor rekening van de gemeente.
Studiekostenvergoedings-regeling is van toepassing.

Sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen
van dit blad te richten aan de directeur van
Gemeentewerken, Hoofdweg 24 te Smilde.
Inlichtingen te verkrijgen bij de dienst Gemeentewerken per telefoon, onder nr. 05927-2641.

IHTVf

\
Bijzonder waardevol. Om de
geruststellende zekerheid, /
maar ook om de financieel
g2fl
14%
t rm
aantrekkelijke kanten. Bij
l
Equity & Law levensverze- \ÜLI / wUwlwW
keringen ziet u die meteen.
\!2/ LEVENSVERZEKERINGEN
Uw verzekeringadviseur
Korte Voorhout 20.2511 ex DEN HAAG.
Te 1.070 469262
geeft u alle informatie.
_

Salaris:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
/
1.691,- tot / 2.202,- per maand, excl. 8%
vakantie-toeslag.
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Je meest bekeken etalages 1in Noord Nederlasd

I DE ZO GOEDI
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Niemand die nu op zoek is
naar een gegarandeerd
goede occasion mag dit
gebeuren missen! Kies uit
al die prima occasions.
En kies tegelijk voor de
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OCCASION VIERDAAGSE
18-19-20-21 APRIL.
QccaslQns.meLGouden
.Garantie.

I Bft

I

extra zekerheden met onze het buitenland geldt, dat

Gouden Garantie.
U ontvangt de Gouden
Garantie zwart op wit in
een polis met duidelijke

voorwaarden.
.'
Daarin leest u dat de
Gouden Garantie ook in

er recht van omruil is
en dat u binnen de

garantie-voorwaarden
kunt laten repareren
zonder dat het iets /^%
kost. Renault staat
xw/
er vierkant achter,
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Pandbriefbiljetten
De rente is verhoogd van 8%% naar 9% (effectief
rendement 9.00%). In coupures van f 1.000,- en
f 10.000,-Aan toonder.
Groeit in 5 jaar naar resp. f 1539,- en f 15390,-.
Na twee jaar reeds inwisselbaar tegen rente-aanpassing. Rente ingaande de Ie en 16e van de maand.

Spaarpandbiljetten

%J/

KOM ZE MAAR BEKIJKEN EN MAAK UW KEUS BIJ:

I

Jansen,Citax,

I

I
I

van derDeen, Postema,
Kok of van der Heide

Jansen, Friesestraatweg 231,9743 AE Groningen, Tel. 050-775010/ Citax 8.V., Antillenstraat 1,
9714 TT Groningen, Tel. 050-777879/ van der Deen, Burg. van Rovenstraat Oost 50,9602 CV
Hoogezand, Tel. 05980-93457/ Postema, Rijksstraatweg 115,9752 BA Haren, Tel. 050-349444/
Kok, Molenstraat 22,9843 AE Grijpskerk, Tel. 05947-2244/ van der Heide, Ceintuurbaan
Noord 122,9301 NZ Roden, Tel. 05908-16474.

De rente is verhoogd van 8,8% naar 9%. Groeit in
een vaste looptijd van 5 jaar naar f 1.000,-, resp.
f 5.000,-. Aan toonder. Het huidige aankoopbedrag
is f 645,- resp. f 3225,- (door afronding op f 5,- resp.
f 25,- naar beneden wordt het effectief rendement
9,17%). Dagelijks ingaande rente.
Verkrijgbaar bij:
•

•

kantoren van Westland/Utrecht Hypotheekbank.
uw assurantieadviseur of makelaar

Westland/Utrecht
<m>
%r Hypotheekbank

**

CJ

Leeuwarden, Nieuwestad 111.05100-3 74 06
Assen, Nieuwe Huizen-6,05920-1 68 26
Groningen, Brugstraat 32,050-13 98 90

•
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SPORT
Stompend wint Willem 11-doelman Samardzic een luchtduel. Tweede van
rechts de ingevallen Groninger spitsspeler Venema.

De naar voren gekomen voorstopper Waalderbos kan vanuit een vallende
positie Samardzic niet in ernstige problemen brengen.

•

•

Eerste seizoen-nederlaag op eigen veld, grootste verlies in Tilburg

Vormcrisis FC Groningen wreekt zich
(Van onze sportredacteur
HARRY HESSELING)
Wekenlang heeft FC Groningen de desastreuze overwintering kunnen versluieren. Fortuinlijk tot stand gekomen overwinningen hielden de ploeg op de been en
zelfs kon nog even de koppositie in de eerste divisie werden ingenomen, maar het
onrustbarende vormverlies heeft in het paasweekeinde een zware tol geëist. De
nederlaag (0-1) tegen Willem 11, zaterdag in het Oosterpark, was de eerste op eigen bodem in deze competitie en gisteren kwam in Tilburg de klap minstens zo
hard aan. Toch neemt FC Groningen ook na die 3-0 nederlaag een triest seizoenrecord nog steeds de tweede plaats in achter het weggesnelde Excelsior en de
achterstand op de Rotterdamse rivaal lijkt nog niet eens onoverbrugbaar, maar
er zit bij de Groningers momenteel zo zeer de klad in, dat rechtstreekse promotie
naar de eredivisie, dus via het kampioenschap, nog nauwelijks haalbaar wordt
geacht.
-

-

Over de oorzaken van de verbijsterende vormcrisis piekeren trainer
Theo Verlangen en zijn mannen zich suf

De

Groninger

oefenmeester

veron-

derstelde bij de stroeve hervatting van
de competitie dat de problemen binnen

een dag of veertien wel overwonnen zouden zijn, maar aangezien het elftal nog
steeds niet weer zijn draai heeft gevon-

den blijkt zijn verwachting erg optimistisch te zijn geweest.

„Het is voor mij een compleet
raadsel," verzuchtte de anders zo opgewekte trainer toen gisteren de

terugreis naar Groningen werd aanvaard. „ledereen lijkt met zichzelf overhoop te liggen. Vast staat wel dat de
speldiscipline volledig zoek is. In beide
wedstrijden werden er na de 1-0 achterstand allerlei individuele dingen on-

dernomen die tegen de ploegtactiek
indruisten. Er was geen coördinatie
meer. We zullen daarom eerst weer normaal en rustig moeten leren voetballen,
het balletje in de ploeg houden en zo, en
dan komen de punten vanzelf weer. Daar
twijfel ik eigenlijk niet aan. We kunnen
toch ineens niet alles verleerd zijn?"

Machteloos
Aan ijver heeft het FC Groningen dit
weekeinde zeker niet ontbroken. In beide wedstrijden was de ploeg veel meer in
balbezit dan het afwachtende Willem 11,
maar het rendement van het overwicht
was nihil. Bovendien speelde een snel
verkregen voorsprong de Brabanders
tweemaal in de kaart. Ze stelden zich
zelfs voor hun eigen aanhang vrij defensief op en zagen met welgevallen het

machteloze geploeter van FC Groningen
aan.

De treffers waarmee Willem II trouwens de score openden hadden een voor
de Groningers nare overeenkomst, want
er gingen onnodige fouten aan vooraf.
Een prachtige actie van Henk Veldmate,
die zich in de buurt van de cornervlag erg
behendig had ontdaan van enkele tegenstanders, liep zaterdag catastrofaal
af toen hij voor het strafschopgebied
langs ook middenvelder Swaans wilde
omspelen. Hij verloor de controle over de
bal en meteen werd de geslepen
centrumspits Van Rooy, tegen wie Waalderbos het zwaar te verduren had, in
stelling gebracht. In de verste hoek werd
Griever vervolgens gepasseerd.

spitsprobleem gewezen, een inmiddels
afgezaagde maar daarom niet minder
ernstige kwestie waarover door de technische leiding te lichtvaardig is gedacht
aan het begin van dit seizoen.

Minder mild
Verlangen was overigens beduidend
minder mild voor zijn hoekige en zwoegende spits dan in het verleden door op
te merken: „Romijn deed niet wat zijn
taak is en dat is scoren. Als hij daarvoor
wel de kansen krijgt, maar ze niet benut,
moet ik hem er wel uithalen." Maar de
De opstellingen van FC Groningen:
In Groningen: Griever; Van Loon, Hiddink, Waalderbos, Oosterwold; Veldmate, Bloemberg (Rooseboom), Keukens; Bakker, Romijn (Venema),

Swanenburg.

Het toch al erg ondergraven zelfvertrouwen van de Groningers kreeg door
die treffer een nieuwe knak. De kalmte
om met een systematische opbouw orde
op zaken te stellen ontbrak volledig.
Vooral vechtend tegen zichzelf trachtte
FC Groningen verkrampt een beter resultaat te forceren, maar het chaotische
gezwoeg haalde bitter weinig uit.
Ook de vervanging van Romijn, die in
de eerste helft twee doelrijpe mogelijkheden had laten liggen, leverde geen ver-

betering op, want Venema kwam evenmin in het stuk voor. Hierdoor werd FC
Groningen nog eens erg duidelijk op zijn

Scheidsrechter: Manuel. Toeschouwers: 6500.

In Tilburg: Griever; Van Loon, Hiddink, Waalderbos, Oosterwold; Veldmate, Bloemberg, Keukens;
Bakker, Swanenburg, Mulder (Venema).
Scheidsrechter: Ram. Toeschouwers: 3000.

Groninger trainer wilde evenmin ontkennen dat de beide andere spitsspelers,
Swanenburg en Bakker, erg in de versukkeling zijn geraakt. Enige dreiging gaat
er van het tweetal, dat haast geen tegenstander meer durft passeren, niet uit.
Verlangen: „Bakker en Swanenburg ken
ik gewoon niet meer terug."
Veel alternatieven om voor een gunsti-

ge wending te zorgen heeft de oefenmeester niet achter de hand, maar in
Tilburg bleek hij er toch één te hebben
gevonden. Romijn bleef aan de kant en
Anne Mulder mocht op de linkerflank
zijn rentree maken. Swanenburg verhuisde naar het midden, waar hij vaak
als hangende centrumspits zijn eigen
gang mocht gaan.
Hoopgevend verliep dit experiment
evenwel niet. Wel had FC Groningen
lange tijd wederom een schijnoverwicht,
maar in de buurt van de zestienmeterlijn
sloeg de onmacht telkens toe. Willem 11,
dat ongewijzigd aan de return begon,
hoefde weinig te vrezen en profiteerde
bovendien al in de 16e minuut van een
blunder in de Groninger defensie.
'

Verantwoordelijk

hiervoor

was

ausputzer Hiddink, die buitenspel ge-

constateerd meende te hebben en daarover uitvoerig, zijn beklag deed bij
scheidsrechter Ram. De voorde Groningers beslist niet ongunstig leidende Amsterdammer bestrafte het gezeur van
Hiddink met een vrije trap. De nog altijd
mokkende speler verzuimde zijn verdediging te organiseren, waardoor
Bijsterveld de bal snel naarde vrijstaande Swaans kon tikken. Griever was
kansloos tegen het schot dat volgde: 1-0.
Een herhaling van zaterdag lag toen in
het verschiet. FC Groningen bewoog zich
meestal op de Tilburgse helft, hoewel
doelman Samardzic haast niet aan de

tand werd gevoeld. De thuisclub voelde
zich er uiterst plezierig bij en loerde geduldig op een geslaagde counteractie. De
kansen hierop namen toe naarmate
Waalderbos steeds vaker zijn verdedigende post verliet om de voorhoede
bij te staan. Willem II kreeg hierdoor de
ruimte die FC Groningen ontbeerde en
vooral de balvaardige rechterspits Broeken ontpopte zich evenals zaterdag als
een sterke speerpunt.
Halverwege de tweede helft kon FC
Groningen het allemaal wel vergeten.
Met een verre, zuivere trap bereikte De
Brouwer de vrij gelopen Bastiaansen, die
Griever met een fraaie boogbal pas-

-

seerde.

De ontreddering in de Groninger gelederen kreeg vervolgens nog meer gestalte
toen Broeken een omslachtige, door niemand afgeremde actie voor het Groninger doel beheerst afwerkte. Het scheelde
maar weinig of er was nog een vierde goal
gevallen want Bastiaansen schoot rakelings voor de verste paal langs.
Voor FC Groningen was het leed echter al groot genoeg. Als enige in de eerste
divisie bleef de ploeg met lege handen
staan en wanneer de inzinking overwonnen kan worden is een angstige vraag die
iedereen bezighoudt. Vooral nu er een
zeer intensief programma voor de deur
staat kan de terugval ernstige consequenties hebben, hoewel niemand de
Groningers uiteraard hun periodetitel
kan afnemen.

Veendam
leert van
nederlaag
(Van onze sportredacteur Bouke Nielsen)
SC Veendam-trainer Joop Oldejans had de juiste conclusies getrokken uit de
s—o nederlaag die zijn ploeg afgelopen zaterdag in Rotterdam tegen Excelsior
leed. Daar werden de Veendammers volledig overklast en kon Excelsior na een
comfortabele 4—o ruststand zelfs gas terugnemen om zich te sparen voor de return. We gaven die ploeg veel te veel ruimte en bovendien stond Excelsior als een
echte kampioensploeg te voetballen", aldus Oldejans. In de tweede wedstrijd,
gisteren op de Langeleegte in Veendam, kregen de Rotterdammers slechts minimale vrijheid van handelen en boekte SC Veendam onder leiding van de weer eens
formidabele spelbepaler JanKorte een verdiend I—l gelijkspel.
~

Was het in Rotterdam voornamelijk
voor Veendam een kwestie van verdedigen en voor Excelsior van aanvallen,
gisteren waren de rollen goeddeels omgekeerd. De pupillen van Joop Oldejans
waren op de Langeleegte voortdurend in
het offensief, maar de geringe doortastendheid van Brouwer en Koolhof in
de persoonlijke duels leverde Excelsior
weinig problemen op. Meer moeite hadden de Rotterdammers met de steeds
weer aandringende Jan Korte, die zich
niets aantrok van zijn directe opponent
Frans Struis, en de uitstekende manoeuvres van Roelfjan Tiktak, die nu zeer
verdienstelijk als linkerspits opereerde.
Excelsior stelde daar weinig tegenover. De Rotterdammers stonden het offensief van SC Veendam oogluikend toe,
mede omdat er voor hen weinig gevaar in
het strafschopgebied ontstond. In de
eerste helft verscheen Excelsior dan ook

incidenteel voor het doel van Johan Krol
en schiep zelfs geen één uitgespeelde
kans.

Fouten Krol
Dat was een heel ander spelbeeld dan
afgelopen zaterdag in Rotterdam. Toen
kregen de Rotterdammers alle ruimte en
stuitten pas in het Veendammer
strafschopgebied op noemenswaardige
tegenstand. Twee fouten van doelman
Krol vormden de basis van de zege voor
Excelsior. Eerst taxeerde hij een corner
van Ernst verkeerd, waarna Pot met het
hoofd kon scoren, en vervolgens tastte
hij mis op een voorzet van Ernst en stelde hiermee Plasmans in staat 2—o te

maken.

Een enkele keer was Veendam via een
counter nog gevaarlijk, maar Koolhof
was weinig gelukkig met de kansjes die

•

Excelsior-spits Koos Waslander is Veendam-verdediger Bert Wierenga (links) te vlug
(half zichtbaar, rechts) scoren.

hij kreeg. Nog voor de pauze brachten
Roggeveen
achtereenvolgens
en
Plasmans de stand op 4—o. In de tweede
helft werd het nog s—o door Struis, die
met een afstandsschot Johan Krol

verschalkte. Bij Veendam werden Tiktak en de debuterende Hendrik de Vries
nog vervangen door Geert Meijer en de
herstelde Sietse Boiten, maar dit mocht

niet meer baten.
In Veendam was Tiktak weer terug in
het basiselftal (Oldejans: „Hij was zaterdag te bang om op zijn geblesseerde
hand te vallen, waardoor hij zich steeds
inhield") en maakte Boiten zijn rentree
als voorstopper. Wim Swart was opgeschoven naar de middenlinie waar hij
Cor Pot moest afstoppen. Een taak die
Swart uitstekend volbracht. Boiten legde Excelsior-spits Waslander vrijwel
lam. Waslander scoorde weliswaar het
enige Rotterdamse doelpunt in Veen-

dam, maar dit was niet de schuld van

Boiten.

„Bescherming"
In de 34-ste minuut van de eerste helft
verspeelde Henk Cornelis de bal aan
Frans Struis, die vanaf 25 meter uithaalDe opstellingen van SC Veendam: In Rotterdam: Krol; Seubers, Cornelis, Swart, Wierenga;
De Vries (Bolten), Korte, Schoonbeek, Tiktak
(Meijer); Koolhof, Brouwer.
Scheidsrechter: Ram. Toeschouwers: 5000.
In Veendam: Krol (Ploeger); Seubers, Cornelis,
Bolten, Wierenga; Swart, Korte, Schoonbeek;
Koolhof, Brouwer, Tiktak.
Scheidsrechter: Manuel. Toeschouwers: 2000.

de. JohanKrol verwerkte dit schot slecht
de bal omhoog. Waslander
profiteerde hier handig van, want Krol
kwam daarna onnodig uit zijn doel, en
en stompte

af en zal met een lob over de te ver uitgelopen doelman Krol

met een prachtige lob scoorde hij: o—l.0—1.
Nog voor de pauze reageerde Krol weer
eens onzeker en Oldejans verving hem in
de rust dan ook door Dick Ploeger. Oldejans: „Johan heeft de laatste tijd al
meer fouten gemaakt en nu ging het niet
anders. Hij kan zoiets moeilijk verwerken en daarom heb ik hem tegen
zichzelf in bescherming genomen door
Ploeger in te zetten".
Dat doelpunt van Excelsior was volledig tegen de verhouding in. SC Veen-

dam had op dat moment al enkele riante
mogelijkheden laten liggen via Tiktak,
Korte, Brouwer en Koolhof en was voortdurend op de helft van de Rotterdammers te vinden. De tweede helft kwam
daar geen wijziging in, al waren de eerste
kansen voor Excelsior. Eerst ging een
vlammend schot van Pot net naast en in
de twintigste minuut kopte .Plasmans
voor een leeg doel verkeerd.

Direct hiernakwam Veendam op gelijke voet. Koolhof gaf een afgemeten voorzet op Brouwer, die nu goed doorzette tegen Van de Munnik. Brouwer raakte
echter enigszins uit positie en tikte terug
op de inkomende Korte, die beheerst
uithaalde: I—l. Meteen rook Veendam
zijn kans en de Excelsior-defensie raakte
enigszins in paniek. Een schot van Brouwer kon door Van de Munnik nog maar
net van de doellijn worden gehaald en
Swart en Koolhof kregen ook nog enkele
kansen.
De Rotterdammers hervonden al vrij
gauw weer hun positieven en trachtten
het nu ineens veel doortastender spel
van de Veendammers met snelle counters te ontregelen. De geelzwarten hielden echter het hoofd koel en zorgden dat
de dekking niet verwaarloosd werd,
waardoor invaller-doelman Ploeger geen
noemenswaardig werk kreeg te verrichten.
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Beveren door Brugge
uit de beker gewipt

Roda JC zakt
en Feyenoord
klimt verder

In België werd het afgelopen weekeinde
de kwartfinale van de KNVB-beker afgewerkt. Verrassend was de uitschakeling
van de koploper in de Belgische competitie,
Beveren Waas, tegen Club Brugge. Op eigen terrein verloor de halve finalist in het
Europa Cup H-toernooi met o—2. Anderlecht plaatste zich op betrekkelijk eenvoudige wijze bij de laatste vier door AS
Oostende met zes doelpunten verschil te
kloppen. Ook Waterschei blies stevig in de
bus. Aalst was met een 6—o nederlaag
volslagen kansloos. Lokeren werd op een
onverwachte verliespartij getrakteerd
doorBeerschot: o—2.
De uitslagen: Waterschei-Aalst 6-0. LokerenBeerschot 0-2, Beveren Waas-Club Brugge 0-2.
AS Oostende-Anderlecht 0-6.

Spanje

Roda JC zakt terug. De Limburgse formatie, die tot en met afgelopen dinsdag nog de
trotse koploper van de eredivisie was, is na de ~paasdubbel" door Ajax van de troon
gestoten. Roda JC verspeelde tegen FC Utrecht liefst drie van de vier te behandelen
punten, terwijl Ajax het in degradatienood verkerende Haarlem tweemaal terugwees.
Tussentijds won het team van trainer Cor Brom ook nog bij Go Ahead Eagles: 1-2.
Feyenoord blijft zijn rivaal uit het verleden uitstekend volgen door het Maastrichtse
MVV twee keer met duidelijke score te verslaan. Een uitermate goede „dubbel" was
er ook weggelegd voor NEC. Tegen Vitesse kwamen de Nijmegenaren eerst in deGoffert tot een 4-1 overwinning, terwijl twee dagen later met een 0-1 zege de terugtocht
werd aanvaard. Ook NAC blies stevig in de bus door het teleurstellende FC Twente
drie punten afhandig te maken.

Real Madrid is weer alleenheerser in de
Spaanse competitie. Het topduel tegen Sporting Gyon eindigde metO —1 score in het voordeel van de koninklijke. CF Barcelona zakte
na het 2—l verlies bij Celta naar een zevende
plaats. Las Palmas. de nummero drie in het
klassement, won de verre van gemakkelijke
uitwedstrijd bij Huelva: 2-4. Valencia, met
zijn dure sterren Bonhof en Kempes verloor
bij Espanol: I—o.1 —0.
De uitslagen: Real Sociedad-Sevilla 2-1, Hercules-Rayo Vallecano 4-1, Real ZaragossaSantander 3-2, Atletico de Madrld-Salamanca 1 -0,
Sporting Gyon-Real Madrid 0-1. Celta-Barcelona
2-1, Muelva-Las Palmas 2-4, Burgos-Atletlco de
Bilbao 1-0, Espagnol-Valencia 1-0.
Da stand na 27 duels: 1. Real Madrid 38 punten,
2. Sporting Gyon 36. 3. Las Palmas 33, 4. Atletico
de Madrid 32. 5. Real Sociedad 31,6. Espano! 30,
7.CFBarcelona29.

AJAX-HAARLEM 4-1 (2-0). 7. Ling
1-0, 15. Clarke 2-0, 61. Clarke (str.) 3-0,
86. Pratt 3-1, 90. Lerby 4-1. Scheidsrechter: Draaisma. Toerschouwers:

9500.
Zonder al te veel moeite heeft Ajax zaterdagavond, de soms zo lastige klip die Haarlem heet, omzeild. 4-1 werd het in Amsterdam, een uitslag die de krachtsverhouding
aardig weerspiegelde en dat in een
wedstrijd die bij vlagen zeer aantrekkelijk
was. Een fraaie actie van de grillige Ling
hielp Ajax aan zijn eerste doelpunt. Lerby
en Arnesen het driftige Deense koppel
brachten de vleugelspits van Ajax in stelling. Als een hinde stoof Ling langs de verbaasde Melgers, waarop hij doelman
Boersma met een lakonieke schijnbeweging
eveneens passeerde 1-0. Na twintig minuten kon Ajax niets meer gebeuren. Weer
was het Ling die tot groot plezier van de
duizenden Melgers de verkeerde kant
opstuurde, zijn pass naar Clarke was zeer
berekend en de Engelsman deed waarvoor
hij door Cor Brom is aangetrokken, scoren
2-0. Na rust werd er nog drie maal gedoelpunt. Voor Ajax scoorden -Clarke (str.) en
Lerby, terwijl het Haarlem-doelpunt op
naam van Pratt kwam.
HAARLEM-AJAX 0-1 (0-0)/84. Lerby
0-1. Scheidsrechter: Weerink. Toeschouwers: 9500.
Haarlem is na de dubbel tegen koploper
Ajax duidelijk in de problemen gekomen.
De twee nederlagen nebben de ploeg van
Barry Hughes teruggeworpen naar de derde
plaats van onderaf. Was er zaterdag weinig
af te dingen op de zege van de Amsterdammers, maandag mocht de equipe van Cor
Brom niet over geluk klagen. Haarlem was
eigenlijk de hele wedstrijd sterker, maar
miste, zoals al zolang, een afwerker in de
voorste lijn. Ajax was niet op dreef. Slechts
een kopbal van Tahamata en een schot van
Arnesen bezorgden doelman Rob Boersma
wat werk. Aan. de andere kant werd een
doelpunt van Verkaik afgekeurd, omdat
Huyg een overtreding beging. Na de rust
was Haarlem twee keer dicht bij een doelpunt. Meutstege moest in een scrimmage
redding brengen op de lijn en een kopbal
van De Vries ging via de paal naast. Op dat
moment had Ajax echter de winst al binnen
via een harde schuiver van Lerbv.
MV V-FE YENOORD 0-2 (0-1). 36. Petursson 0-1, 61. Petursson 0-2. Scheidsrechter Severein. Toeschouwers: 10.500.
Gele kaarten: Budding (Feyenoord),
Quaden (MVV), Kerstgens (MVV) en
Dijkstra (MVV).
Feyenoord heeft zaterdagavond in stadion de Geusselt in Maastricht zijn zegereeks voortgezet door MVV met 0-2 te
verslaan. In een keiharde wedstrijd, waarin
arbiter Severein tot viermaal toe de gele
kaart moest trekken bleek Feyenoord door
twee doelpunten van de IJslander Petursson de sterkste ploeg. Toch had Feyenoord
het aanvankelijk moeilijk want MVV wilde
zich revancheren voor de smadelijke 6-0 nederlaag tegen Ajax. MVV-trainer Steegman had zijn spelers laten weten dat ze op
een hoge boete konden rekenen als hun inzet niet voldoende zou zijn. De werklust
was er wel bij MVV, maar die werklust ging
al te vaak over in te hard spel.
FEYENOORD-MVV3-0(1-0). 11. Van
Till 1-0, 75. Petursson 2-0,83. Peters 3-0.
Scheidsrechter: Van Swieten. Toeschouwers: 30.000.
Voor dertigduizend toeschouwers heeft
Feyenoord op kinderlijk eenvoudige wijze
afstand genomen van MVV. Dat gebeurde
al na een tiental minuten spelen. Geen
MVV-er legde Wim Jansen iets in de weg en
diens pass op de driftige Van Til was uiterst
subtiel waarop de kleine middenvelder
scoorde: 1-0. Die vroege treffer suste
Feyenoord in slaap. Tot Petursson
Feyenoord weer deed ontwaken. De blonde
IJslander doelpuntte na een fraaie combinatie met Jan Peters.
Die opkikker had Feyenoord nodig en een
minuut of zeven voor het laatste fluitsignaal van de vaak waardig leidende van

Engeland
Liverpool leed in de Engelse competitie een
3—l nederlaag bij Aston Villa. Het was het
derde verlies in het huidige seizoen. West
Bromwich Albion profiteerde slechts ..half'
van deze misstap. De ploeg, die samen met
Nottingham Forest de koploper nog kan bedreigen speelde zaterdag met I—l gelijk tegen het Londense Arsenal. Het eveneens uit
Londen afkomstige Chelsea degradeerde op
de 36ste wedstrijddag. Door de 5—2 nederlaag
bij Arsenal kan de nummer achttien van de
ranglijst. Derby County niet meer achter-

haald worden.

De uitslagen waren: zaterdag: Birmingham City-Wolverhampton Wanderers 1-1, Bolton Wanderers-Middlesborough
0-0,
ChelseaSouthampton 1-2, Coventry City-Bristol City 3-2,
Derby County-Nottingham Forest 1-2, Leeds Unites-Aston Villa 1-0, Liverpool-Manchester United
2-0, Manchester Clty-Everton 0-0, Norwich CltyIpswich Town 0-1, Tottenham Hotspur-Queens
Park Rangers 1-1, West Bromwich Albion-Arsenal
1-1. Maandag: Arsenal-Chelsea 5-2, Aston vïllaLiverpool 3-1. Everton-Bolton Wanderers 1-0, Ipswich Town-Derby County 2-1, Manchester United-Coventry City o—o. Nottingham Forest-Leeds
United 0-0, Southampton-Tottenham Hotspur3-3,
Wolverhampton Wanderers-Norwich 1 -0.
De stand: 1. Liverpool 54 punten (uit 34 duels), 2.
West Bromwich Albion 48 (uit 32), 3. Nottlngham F.
47 (uit 33). 4. Everton 48 (uit 37), 5. Arsenal 45 (uit
37), 6. Leeds United 43 (uit 36).

Italië
AC Milan heeft in de Italiaanse competitie

weer een moeilijke klip genomen. Tegen me-

de-titelkandidaat AC Torino kwam de kop-

loper tot een verrassend grote overwinning:
o—3. Het nog ongeslagen Perugia blijft de Milanese formatie op de voet volgen. Deze keer
werd AC Napoli naar de slachtbank gevoerd:
Juventus,
2—o.
de
andere
kampioenspredentent verspeelde zijn kansen door
met 2—l van Internazionale te verliezen.
De uitslagen: Atalanta-Ascoli 3-2, AvelllnoVicenaz 2-1. Bologna-Lazio 2-1, InternazionaleJuventus 2-1, Perugla-Napoli 2-0, RomaFiorentina 1-1, Torino-AC Milan 0-3, Verona-

Catanzaroo-0.

De stand na 26 duels: 1. AC Milan 38 punten, 2.
Perugia 36.3. Internazionale 34,4. Torino 33,5. Juventus 32.6. Lazio 27.

Onvoldoende spelers
bij betaalde jeugd
Bij de betaalde jeugd werden er zaterdag
slechts drie wedstrijden gespeeld. Drie

moesten worden uitgesteld. Daarbij waren

drie noordelijke toekomst-teams betrokken. Jong Veendam-Jong Groningen kon
geen doorgang vinden, omdat Veendam
geen elftal kon opstellen wegens gebrek

aan spelers.
Ook Jong Cambuur had niet de beschikking over voldoende krachten, zodat ook de
ontmoeting SC Amersfoort-SC Cambuur
niet werd gespeeld. Jong Veendam-Jong
Groningen staat nu voor komende donderdagavond op het programma.

De stand:

1. GAEagles

2. FC Utrecht
3. De Graafschap
4. Wageningen
5. FC Twente
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

16
16

13 3
11 2

17
17

11

1

10 2
15
8 3
16
7 5
FC Groningen
SC Amersfoort
16
5 4
PEC Zwolle
17
4 3
SC Cambuur
16
3 4
17 2 5
SC Heerenveen
17
Heracles
3 3
SC Veendam
16
2 3

0
3
5
5
4
4

7
10
9
10
11
11

29
24
23
22
19
19
14
11

10
9
9
7

Eredivisie

51-12
46-24
54-22
40-24
36-17
36-14
21-35
31-56
15-36
19-44
18-51
15-47

Uitslagen:
De Graafschap-PEC Zwolle 2-2, SC Heerenveen-FC Utrecht 1 -4, SC Heracles-FC Wageningen

Swieten mocht Peters zijn fout uit de eerste
helft goed maken. Toen slaagde de aanvalsspits er niet in van elf meter te scoren. Nu
deed hij het wel, maar niet van de penaltystip 3-0.

FC UTRECHT-RODA JC 1-0 (1-0). 4
Gosems 1-0. Scheidsrechter: Keizer

Toeschouwers: 6000.
Mocht de wedstrijd tussen FC Utrecht en
Roda niet hebben gebracht wat men ervan
had verwacht, de spanning hield de ongeveer 6000 toeschouwers tot de laatste minuut op de banken. Een spectaculair duel
met tal van verrassende momenten voor
beide doelen waarbij zowel Van Breukelen
als Jongbloed lieten zien dat zij tot de beste
doelverdedigers van Nederland behoren.
Bij de eerste de beste aanval van FC
Utrecht was het al raak. Een inzet van Rietveld werd door Van Veen verlengd, de Roda-defensie aarzelde met wegwerken en
Gosems was er onmiddellijk bij om te scoren 1-0. Daarna werd het een gelijk opgaand
duel met Roda toch als de iets gevaarlijker
ploeg. Voor rust knalde Vermeulen al op de
paal en in de tweede helft moest Tervoort
een inzet van Nanninga van de lijn halen.
RODA
JC-FC UTRECHT 0-0.
Scheidsrechter: Van Ettekoven. Toeschouwers: 7500.
Roda JC heeft paasmaandag geen revanche kunnen nemen op FC Utrecht. De 7500
supporters zagen tot hun teleurstelling de
thuisclub in de tweede wedstrijd niet verder komen dan de beginstand. Roda begon
gehavend. De beide vleugelspitsen Koster
en Vermeulen moesten geblesseerd aan de
kant blijven. Zo werd Broeks gelegenheidsrechtsbuiten en op de linkerflank debuteerde de jeugdige Smeets. De laatste speelde
niet onverdienstelijk, maar hij was niet in
staat Nanninga van de voorzetten te voorzien, waar normaal Vermeulen wel toe in
Stfl3t is

PEC

ZWOLLE-VOLENDAM 2-1
(1-0). 45. Van Moorst 1-0, 51. Tuyp 1-1,
58. Van 't Land 2-1. Scheidsrechter:
Weerink. Toeschouwers: 4500. KraaT
Volendam) werd opgeschreven.
Volendam is zaterdagavond in Zwolle
van een winstpunt uitgegaan, maar moest
wel meer aanvallend te werk gaan toen
PEC enige minuten voor de pauze door
(

Van Moorst met 1-0
voorkwam. PEC behield aanvankelijk na
rust ook het initiatief, maar toen Volendam
door een inkoppende Tuyp en dank zij een
blunder van doelman Van Geffen gelijk
maakte was de Zwolse zege nog in nevelen
gehuld. Echter tot opluchting van de 5000
kijkers kopte Van 't Land in de 58ste minuut de stand naar 2-1.
VOLENDAM-PEC ZWOLLE 0-0.
Scheidsrechter:
Bosman.
Toeschouwers: 2500.
Toen Frank Kramer na een half uur in de
tweede helft alleen op doelman Van Geffen
van PEC afging, veronderstelde iedereen
dat Volendam eindelijk een doelpunt zou
maken. Van Geffen, die een drukke voetbalmiddag in het vissersdorp had,
voorkwam als uitblinker ook die doorbraak.
Volendam was in het tweede duel tegen
PEC Zwolle veel sterker. Tweemaal zes
hoekschoppen voor de thuisclub tegen
slechts een in totaal voor de Zwolse ploeg illustreerde dit duidelijk. Volendam ontbrak
het echter aan de stootkracht om meer dan
een punt uit het duel te halen.
AZ '67-GO AHEAD EAGLES 1-0 (0-0).
67. Welzl 1-0. Scheidsrechter: Van Swieten. Toeschouwers: 9000. Gelekaart voor
Walbeek (Eagles).
Voor de tweede maal in amper een week
zat oefenmeester Joop brand met de brokken. Woensdag nog had hij de taak zijn selectie na de ongelukkige nederlaag tegen
voorstopper

Ajax op te peppen. Zaterdagavond was er
opnieuw tegenslag voor Go Ahead Eagles
weggelegd. Immers, opnieuw werd duidelijk hoe een scheidsrechter een duel kan
beïnvloeden. Het doelpunt waarmee de
Oostenrijker Kurt Welzl halverwege de
tweede helft de strijd besliste was in buitenspelpositie gescoord. Protesten bij ar-

ZATERDAG
Ajax-Haarlem

De resultaten van de nationale sportprijs
zijn: Toto 15: 170.000 deelnemers zorgden
voor een inleg van 605.602 gulden en een prijzenpot van 287.660 gulden. Bovendien was
voor de eerste prijs nog beschikbaar de jackpot van bijna 39.000 gulden van de week tevo,ren. De prijzen zijn: eerste prijs inclusief
jackpot:
f 153.950,09. Tweede prijs:
f 71.915,24. Derde prijs: f 100.681,33.
Supertrio: Hilversum-prijsteDuindigt: 1.
nr 4. Olympique Marseille (S. A. Hartman),
2. nrB. Majoor Bloemlust (J. G. Offenberg), 3.
nr 1. Paulien Maaldrift. De omzet van het supertrio was 260.415 gulden, de uitbetaling
f 105,20.
Lotto 15: de winnende getallen waren: 2.8,
10, 15, 30, 34, reservegetal 29. De inleg van
3.439.908 gulden is opgebracht door 828.398
deelnemers. Prijzentotaal 1.633.956 gulden,
plus een jackpot van ruim 144.000 gulden. De
prijzen zijn: eerste prijs (inclusief jackpot):
f 716.305,78. Tweede prijs: f 163.395,63.
Derde prijs: f 245.093,45. Vierde en vijfde
prijs: f 326.791,26.
De winnende getallen in de Westduitse lottozijn: 7.11,21,25,26.41. Reservegetal.' 36.
Het winnende getal in „spiel-77" is:

MVV-Feyenoord

EC Utrecht-Roda JC
PEC Zwolle-FC Volendam
NAC-FC Twente
MAANDAG

7592867.

grote moeilijkheden is gekomen.

MSV Duisburg was ongetwijfeld aanvalsspits Ronnie Worm, die alle
drie doelpunten voor zijn rekening nam. De
Duisburgers, die het in het Europa Cup III-

de 2-1 nederlaag doet vermoeden. Tot een minuut voor het einde had H.S.V. nog een 2-0
voorsprong maar toen gelukte het Klaus Allofs tegen te scoren.

houden. Het kon slechts door Bennie Wendt

De Ie FC Köln had in Frankfurt nauwelijks
problemen. De mogelijke Westduitse finalist
in het Europa Cup I-toernooi dartelde speels
langs Eintracht. Dieter Muller, Van Gooi,
Zimmermanen Willmer maakten de vier treffers voor FC Köln.

In Hamburg werd Fortuna Düsseldorf naar
een kansloze nederlaag gespeeld. Het overwicht van de Hamburgers was veel groter dan

UITSLAGEN:
Arminia Bielefeld-Hertha
BSC
Berlijn 0-0;
Eintracht Frankfurt-1 FC Köln 1-4, Borussia
Mönchengladbach-VfL Bochum 2-0, Hamburger
SV-Fortuna Düsseldorf 2-1, MSV Duisburg-1 FC
Kaiserslautern 3-1.

,

De grote

man bij

toemooi zo uitstekend doen, speelden tegen
de koploper sterk gemotiveerd. Als een ontketende ploeg ging MSV Duisburg van stonde
at aan op jacht naar de overwinning. Kaiserslautem kreeg vrijwel geen mogelijkheden
om zich de jagende Duisburgers van het lijf te
tegen scoren (3-1).

3-1

Haarlem-Ajax
Go Ahead Eagles-AZ'67
PSV-FC Den Haag
FC VVV-Sparta

01

Vitesse-NEC

0-1

1-3

2-0

2-0

Feyenoord-MVV
Roda JC-FC Utrecht
FC Volendam-PEC Zwolle

3-0

0-0
0-0

FC Twente-NAC

1-1

Stand
Roda-middenuelder Theo de Jong stuit op de doelman van FC
Utrecht, Hans uan Breukelen.
•

biter Van Swieten hadden weinig resultaat.
Wel vertelde de scheidsrechter na afloop

dat er een misverstand was geweest tussen
zijn grensrechter en hemzelf.
GO AHEAD EAGLES-AZ '67 1-3 (1-0).
9. Groeneweg 1-0. 54. Kist 1-1. 69. Welzl
1-2. 77. Kist 1-3. Scheidsrechter: Thomas. Toeschouwers: 11.000.
AZ's trainer Georg Kessler stelde na
afloop van de return tegen Go Ahead Eagles
in Deventer vast, dat zijn ploeg het paasweekeinde goed was doorgekomen. ~Voor
het dubbelprogramma zou ik tevreden zijn
geweest met drie punten. Achteraf zijn het
er vier geworden. Een trainer moet ook wel
eens van geluk kunnen spreken". In de
eerste helft kon de Deventer formatie goed
stand houden en sloot zij deze periode zelfs
af met een verdiende 1-0 voorsprong. In de

tweede helft viel de thuisclub helemaal
terug. De snelle combinaties tussen Jan Pe-

ters. Kees Kist en de bijna ongrijpbare

Welzl, leverden voor Go Ahead Eagles levensgrote problemen op. In de negende minuut van de tweede helft profiteerde Jaan
de Graaf van een foutieve inworp van verdediger Martin Koopman. De Graaf passte
de bal naar Kist, die met een afstandsschot
de gelijkmaker achter de uitblinkende doelman Van Zoghei schoot: 1-1. Go Ahead
Eagles. dat kennelijk ver boven zijn krachten had gespeeld, viel na die gelijkmaker

terug.
FC DEN HAAG-PSV 0-0. Scheidsrechter: Van Ettekoven. Toeschouwers:

11.000.
PSV verkeerde ook zaterdagavond in
Den Haag nog onder zijn normale vorm. De
landskampioen moest bovendien een furieuze tegenstander in bedwang houden.
Alleen in het laatste kwartier heerste PSV,
doch er werd ook toen niet gescoord.
PSV-FC DEN HAAG 2-0 (1-0). 6.
vens 1-0,47. Stevens 2-0. Scheidsrechter:
Beek. Toeschouwers: 18.000.
Kwamen Van der Kuylen, Krijgh en
René van de Kerkhof zaterdagavond in
Den Haag niet in de basisopstelling van
PSV voor, gisteren liet trainer Kees Rijvers Wildschut aan dekant en mocht René van de Kerkhof weer een halve
wedstrijd meespelen. De weer opgeroepen Van der Kuylen droeg echter
niet de aanvoerdersband. Deze zat nu om
de arm van Van Kraay. Het wijst er allemaal op dat er bij PSV sprake is van
een verstoring van de normale orde.
Huub Stevens echter trok er zich niet
veel van aan. De Limburger speelde weer
voortreffelijk in de return tegen Den
Haag en hij hielp het agressieve PSV in
de zesde minuut en zevenenveertigste
minuut aan de overwinning.
NAC-FC TWENTE 3-1 (1-1). 2. Gritter
0-1, 8. Spranger 1-1, 55. Mohorovic 2-1,
60. Dierickx 3-1. Scheidsrechter: Beek.

Toeschouwers: 5500.

De eerste van de twee confrontaties die
NAC en FC Twente in het paasweekeinde
af te werken kregen leverde de Bredenaars
de volle buit op. NAC moest direct al in de
aanval want na twee minuten profiteerde
Gritter van slordig wegwerken van de Bredase defensie én scoorde. De ploeg kreeg

daarna nog een tegenslag te verwerken.
Doelman Van Eenennaam werd danig geblesseerd toen hij verkeerd terecht kwam.
Hij liep een lichte hersenschudding op. Na
ongeveer 20 minuten waarin NAC de meest
aanvallende ploeg was zorgde Sprangers
voor de gelijkmaker. Na een kopbal van
Mohorovic op de lat benutte Sprangers de
reboundmogelijkheid. Na rust besliste
NAC snel de wedstrijd. Tien minuten na de
hervatting schoot de sterk spelende Mohorovic van 25 meter fraai in de bovenhoek.
Vijf minuten later bracht Diericks met een
doeltreffende kopbal, na alweer een fraaie
actie van Mohorovic, de eindstand op het
scorebord: 3-1.

FC TWENTE-NAC 1-1 (0-0). 48.
Sprangers 0-1, 54. Bos 1-1. Scheidsrechter: Keizer. Toeschouwers: 3000.
FC Twente slaagde er in de tweede ontmoeting tegen NAC niet in revanche te nemen voorde in Breda geleden nederlaag. In

een onthutsend zwak duel hield NAC een
punt over tegen de thuisclub, die vele blessures kende en opnieuw het gevecht met
tien man moest beëindigen. Na SanchezTorres (voor Lindsted) en Pahlplatz (voor
Smand) ging twee minuten voor tijd ook
Thoresen geblesseerd naar de kant. Hij
mocht niet meer vervangen worden. NAC,
dat vrijwel voortdurend moest verdedigen
zonder zelf al te zeer in het nauw te komen,
nam drie minuten na rust verrassend de leiding tegen het veelvuldig balverlies lijdende FC Twente. Na een pass van Mohorovic
kon Sprangers gemakkelijk scoren. Een
doelpunt vgn Bos, zes minuten later, leverde FC Twente in elk geval nog een punt op.

NEC-VITESSE 4-1 (3-0). 9. Janssen
1-0, 17. Ronald Hendriks 2-0, 40. Strik
3-0, 62. Marijnissen 4-0, 90. Bleijenberg
(str.) 4 1. Scheidsrechter: Van Dijken.
Toeschouwers: 8000. Gele kaarten voor
Formannoy (NEC) en Veenstra (Vites:

se).

NEC heeft zijn publiek weer eens met
In de streekderby
werd Vitesse zaterdagavond met 4-1 opgerold, een uitslag die in tijden niet op het
scorebord in de Goffert geregistreerd was.
In het begin had het er alle schijn van dat
dit een wedstrijd tussen twee gelijkwaardige tegenstanders zou worden. Vandaar
dat een ieder in de Goffert zeer verbaasd
was dat NEC toch zo snel van Vitesse vandaan kon lopen. In samenwerking met
Janssen werkte Marijnissen de bal langs
Beukhof. Een aardige opsteker voor deze de
laatste weken zo veel geplaagde Nijmeegse
ploeg. Nog geen tien minuten later speelde
NEC een gewonnen wedstrijd. Diezelfde
Janssen,,versierde" op een handige manier
een vrije schop. Zelf zette hij zich achter de
bal waarop Ronald Hendriks met een slimeen overwinning verrast.

me
beweging de Vitesse-verdediging
verschalkte, inclusief Beukhof: 2-0.

VITESSE-NEC 0-1 (0-0). 72. R.
Hendriks 0-1. Scheidsrechter: Jonker.

Toeschouwers: 8.000..
Revanche ,was er niet voor Vitesse in de
return tegen NEC. Evenals zaterdag in het
Nijmeegse Goffert-stadion moesten de
Arnhemmers ook op Monnikkenhuizen hun
meerdere erkennen in NEC, dat via Ronald
Hendriks de zege greep. Het waren harde

klappen die Vitesse te incasseren kreeg,
want naast het kwartet verliespunten liep
het aantal gele k aarten ook op tot drie. Dit
maal werden aanvoerder Bosveld en Bleijenberg op de bon geslingerd, nadat zaterdag Veenstra reeds getrakteerd was op een
gele kaart. Tot overmaat van ramp zagen
de Arnhemmers in de tumultueuze slotfase
een door Bleijenberg genomen strafschop
door de Nijmeegse doelman Formannoy
gestopt.
SPARTA-WV 3-0 (1-0). 27. Morgan
1-0, 71. Van Gaal 2-0, 83. Marijt 3-0.

3. Roda JC
4. AZ'67
5. PSV

6. Sparta
7. FC Twente

8. GA Eagles
9. FC Utrecht
10. PEC Zwolle
11. NAC
12. MVV
13. NEC
14. FC Den Haag
15. Vitesse
16. Haarlem
17. Volendam
18. FC VVV

Thomas.

Toe-

Hoewel VVV in een slechte wedstrijd zeker niet minder speelde dan Sparta sneuvelde het toch met 3-0. In de slotfase toen
VVV bij een 2-0 achterstand veel risico's
nam had Sparta de stand zeker in de dubbele cijfers kunnen brengen, maar Holverda en Van Zoest weigerden deze fraaie
mogelijkheden in doelpunten om te zetten.
FC VVV-SPARTA 2-0. (2-0). 24. Kurcinac 1-0, 38. Bish 2-0. Scheidsrechter:
Geurds. Toeschouwers: 3500. Gele kaarten voor Pala en Nunumete (beide VVV).
Een hard werkend, maar ook een hard
spelend VVV heeft voor het eerst sinds 6
september (1-0 thuis tegen Haarlem) weer
eens de volle winst binnen gehaald. Slechts
3500 toeschouwers (een absoluut diepterecord sinds het verblijf in de eredivisie)
zagen scheidsrechter Geurds al in de vijfde
minuut de gele kaart trekken voor de Venlose aanvoerder Pala, na een overtreding tegen Valke. VVV nam de waarschuwing
slechts gedeeltelijk ter harte. De ploeg bleef
doorbikkelen en kwam op een voorsprong
door Kurcinac, die een pass van Hilkes
afrondde. Kort voor rust speelde VVV de
Rotterdamse club door een goal van Bish
definitief uit de wedstrijd.

DE STAND:
IFC Kaiserslautern 27 15
Vfß Stuttgart
27 15
Hamburger SV
26 15
Eintracht Frankfurt
27 13
26 12
Bayern München
IFC Köln
26 10
VfL Bochum
8
27
Fortuna Düsseldorf 26
9
Eintracht Braunschw. 27
8
Hertha BSC Berlijn
8
27
Borussia Dortmund 27
8
Werder Bremen
25
8
9
Borussia Mönch.gl.b. 25
24
MSV Duisburg
8
7
Schalke 04
25
Arminia Bielefeld
26
7
6
27
IFC Nürnberg
4
Darmstadt 96
27

8
6
5

4
5
5
9

6

8

9

7
8
9
9

>

11

8
10

910

38
37
36
31
30
29
27
26
26
25

9 10
8 9

25
24
5 11 23
5 11 21
7 11 21
7 12 21
5 16

17

7 16

15

Ajax-NEC
Sparta-MVV
FC Den Haag-FC Utrecht

AZ '67-PEC Zwolle
Haarlem-NAC
Go Abead Eagles-FC Twente (zat. 21 apr.)
PSV-Volendam (zat. 21 apr.)
FCVVV-RodaJC
Vitesse-Feijenoord

Eerste divisie
ZATERDAG:
Fortuna SC-De Graafschap
SC Heerenveen-SVV
FC Dordrecht-SC Amersfoort
Excelsior-SC Veendam
FC Groningen-Willem II
FC Wageningen-FC Den Bosch
SC Cambuur-FC Vlaardingen
Eindhoven-FC Amsterdam
Telstar-Helmond Sport'
MAANDAG:
De Graafschap-Fortuna SC
SVV-SC Heerenveen
SC Amersfoort-FC Dordrecht
SC Veendam-Excelsior
Willem 11-FC Groningen
FC Den Bosch-FC Wageningen
FC Ylaardingen-SC Cambuur
FC Amsterdam-Eindhoven

1-1

1-1
0-1
5-0
0-1
0-0

2-2

0-0
1-1
0-0
0-0

0-2

11
3-0
1-3
1-1

2-2

Helmond Sport-Telstar

0-2

Stand
1. Excelsior

2. FC Groningen
3. Fortuna SC
4. De Graafschap
5. Eindhoven
6. Willem II
7. Wageningen

8. FC Den Bosch

9. FC Amsterdam

10. Heracles
11. SC Veendam
12. SC Heerenveen
13. Telstar
14. SC Cambuur
15. FC Vlaardingen
16. SVV
17. Helmond Sp.
18. SC Amersfoort
19. FC Dordrecht

24 15
24 13
23 12

6
7
8

24 11 9
23 8 13
23 8 12
23 9 9
24 9 8
24 8 8
22 7 9
24 9 4
24

7

23

6

7

8

24

6

8

23
23
23
24

4

9

5

7

5
5

24

4

6
3
3

3 36 52-20
4 33 39-18
3 32 45-23
4 31 43-27
2 29 27—15
3 28 32-23
5 27 33-27
7 26 36-29
8 24 35-28
6 23 27-24
11 22 30-42
10 21 23-35
9 20 25—30
10 20 25-34
10 17 22-32
11 17 23-36
12 16 27-41
16 13 22-57*
17 11 24-49

Groningen en Excelsior periodekampioen.

Derde periode
1. Excelsior
2. Eindhoven

3. Willem II

4. Telstar
5. SC Heerenveen

6. FC Groningen
7. De Graafschap
„8. Wageningen
9. Heracles
10. Fortuna SC
11. SVV
12. FC Amsterdam
13. SC Cambuur
14. SC Amersfoort
15. FC Dordrecht
16. FC Den Bosch
17. FC Vlaardingen
18. SC Veendam
19. Helmond Sp.

6
6
6
5

6
6

6
6
3
5

5
6
6

1 0 11
2 4 0 8
3 2 18
2 3 0 7
2 3 17
3 1 2 7
2 2 2 6
14 16
2 10 5
13 15
13 15
5

2

5

6

13 2
2 13

5
5

6

2

0

4

6
5
6

12 3 4
0 3 2 3
114 3
0 2 3 2

5

13

4

19— 2
6—3
6-5
7-2

6—5
6—6
7-7

4—5
7—o
7—5
3-3
7—7
7—9
5-13
7-9
5-11
4-7
5-15
2-6

Programma
Willem 11-FC Wageningen (dond. 19 apr.)

52-33
54-27
56-28

ZONDAG 22 APRIL
FC Groningen-FC Vlaardingen
Excelsior-Eindhoven
KC Dordrecht-Telstar
SC Heerenveen-Helmond Sport
Fortuna SC-PC Amsterdam (zat. 21 apr
SC Henirles-SCCambuur

40-38

53-34
42-30
40-39
52-46
41-44
34-38
45-59
39-45
36-39
31-44
43-46
30-42
27-57
30-56

WOENSDAG 18APRIL SPELEN:
'04;
1
FC
Kaiserslautern-Schalke
1 FC
Nürnberg-MSV Duisburg, Fortuna DüsseldorfBorussia Dortmund, VfL Bochum-Werder Bremen, Vfß Stuttgart-Borussia Mönchengladbach.
Hertha BSC Berlijn-Bayern München, 1 FC KólnArmmia Bielefeld, Darmstadt'9B-Eintracht Frankfurt, Hamburger SV-Eintracht Braunschwelg.

18 3 4 39 69-23
13 10 2 36 43-14
14 7 4 35 41-20
14 4 6 32 66-33
24 13 6 5 32 41-17
25 12 4 9 28 37-32
25 7 11 7 25 37-32
25 9 7 9 25 35-32
25 8 8 9 24 33-39
25 5 13 7 23 24-32
25 5 13 7 23 27-38
25 6 10 9 22 17-36
25 4 12 9 20 22-33
25 5 10 10 20 25-40
25 5 9 11 19 31-52
24 4 9 11 17 21-44
25 4 7 14 15 27-44
24 3 5 16 11 17-52

Programma

-

Scheidsrechter:
schouwers: 3000.

25
25
25
24

1. Ajax
2. Feyenoord

Kaiserslautern bijna achterhaald
In de Westduitse Bundesliga is de spanning volledig teruggekeerd. Koloper 1 FC Kaiserslautern verloor zaterdag tegen het laaggeplaatste MSV Duisburg met 3-1, terwijl de
Hamburger SV met 2-1 won van Fortuna Düsseldorf. In verliespunten staan Kaiserslautern en Hamburger SV nu precies gelijk. Vfß Stuttgart. de derde gegadigde voor de kampioenstitel, heeft een verliespunt meer. In de onderste regionen zijn er weinig öntsnappingskansen meer voor 1 FC Nürnberg en Darmstadt '98, terwijl Arminia Bielefeld, dat enkele
weken geleden nog in de veilige middenmoot stond, nu door een serie nederlagen plots in

0-0
3-0
4-1
0-2
1-0
2-1

NEC-Vitesse

1-5.

Lotto en Toto

4-1
1-0

AZ'tf7-Go Ahead Eagles
FC Den Haag-PSV
Sparta-FC VVV

l)e Graafschap-FC

SVV-Willem II
S('

)

Den Bosch

Amersfoort -SC Veendam

Bos en Gritter nog
een jaar FC Twente
Jaap Gritter en Jaap Bos zullen ook het volgend seizoen uitkomen voor FC Twente.
hei p;iasweekeinde kwam de leiding van

•

RONNIEWORM

In
de

Knschedese club met het tweetal een
contractverlenging overeen. Bos tekende voor
twee seizoenen bij, Gritter voor een jaar.

Zesde blad
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SC Heerenveen hield aan de dubbele confrontatie met SVV slechts
twee winstpunten over en is daardoor vrijwel zeker uitgeschakeld
voor het alom zo fel begeerde kampioenschap van de derde periode.
Zaterdag eindigde het duel in
Heerenveen voor zo'n 1500 klanten
in 1-1, terwijl gisteren amper 500
toeschouwers in Schiedam van doelpunten verstoken bleven (0-0).
Heerenveen had in beide duels de
volle winst zo maar voor het grijpen,
want de westelijken verleenden de
Friezen veelal volkomen vrije doortocht en acteerden op het niveau van
een afdelingsclub. Vooral in de eerste
ontmoeting kregen de volgelingen van
trainer Jan Teunissen talrijke scoringskansen, die op één na echter niet
in doelpunten werden omgezet. Wel
bezorgde de van een langdurige knieblessure herstelde Johan Padding de
Friezen al na vijf minuten een
voorsprong (1-0), maar die mentale
opkikker wierp zijn vruchten niet af.

Eén daarvan leverde nog een doel-

SC Heerenveen
verknoeit
talrijke kansen

punt op ook. Halverwege het tweede
bedrijf strafte Steenbergen een blunder van Piet Boskma genadeloos af
(1-1), terwijl de Friezen vlak voor tijd
aan een nederlaag ontsnapten omdat

De Zwart in riante positie faalde. Ook
in Schiedam liet Heerenveen de kansen liggen. Charles Kenter, Jaap de
Blaauw en Eddy Bosman waren de
boosdoeners. Opnieuw werd SVV van
hot naar her gestuurd.

Integendeel, wat de aanvalslinie van
Heerenveen presteerde was be-

Dat was toch wel een verdienste van
de Friezen omdat Visser, Middelkoop,
Schulting, Dolstra, Zmiric en in eerste
instantie ook Kram niet beschikbaar
waren. Daardoor stond er een „fantasieteam" op het veld, dat nog een redelijke prestatie afleverde. In verdedigend en opbouwend opzicht tenminste, want met de afwerking was het
opnieuw kommer en kwel. Rinie Jurna
werd nog genoteerd en Sjoerd Eppinga
liep tegen een gele kaart aan, evenals
De Zwart en Nanlohy van SVV.

schamend. Steeds weer maneouvreerden regisseur Wim van der Heide en

ook Reinder Dolstra hun makkers in
ideale stellingen, maar improduktiviteit was troef. Liefst zeven keer doken Friese spelers vrij voor keeper Bas
van Noortwijk op, die met een glimlach op z'n gezicht de bal steeds weer
over of naast zijn doel zag vliegen. Op
den duur raakte Heerenveen van slag
af en kreeg SVV zowaar nog twee kansen.

Het is SC Cambuur niet gelukt het
na de winterstop danig geschonden
prestige in de duels tegen FC Vlaardingen op te vijzelen. Wel sprokkelden de hoofdstedelijke Friezen
twee winstpuntjes bijeen via twee
remises (2-2 in Leeuwarden en 1-1 in
Vlaardingen), maar de zo langzamerhand zo noodzakelijke weg
naar volledig herstel bleef vooralsnog uit.
Toch leverde Cambuur in het eerste
bedrijf van het thuisduel (zaterdagavond) een degelijk werkstuk af.
Met als uitblinkers de vleugelspitsen
Jos Peltzer en Henk de Groot joegen de
Friezen de westelijken ver terug in eigen stellingen. Vlaardingen moest zich
louter toeleggen op spaarzame counters, die ongevaarlijk waren. Succes
kon niet uitblijven voor Cambuur, dat
op voorsprong raakte door Henk de
Groot. Hij rondde een combinatie met
Peltzer goed af (1-0).
In het tweede part werkte Klaus
Roosenburg met een formidabele om-

Cambuur niet
vertier dan
twee remises
haal de bal al na enkele minuten ach-

ter zijn eigen keeper Ate de Jong (1-1).
Die treffer gaf Vlaardingen vleugels en
zorgde voor deceptie bij Cambuur. De
westelijken profiteerden van de Friese
terugslag en namen door Stans een
voorsprong (1-2). Daarna ontketende
Cambuur een enorm offensief, dat kort
voor het einde werd beloond door een
treffer van Klaus Roosenburg. Hij gaf
nu de „goede" keeper geen kans tot
verweer (2-2).
In Vlaardingen domineerde Cambuur ook in het eerste part. Terwijl de

Midstars benut laatste kans
(Van onze sportredacteur

Tom Pitstra is in het tafeltenniswereldje een apart figuur. En dat zal de
Midstars-speler voorlopig ook wel blijven. Eens haalde hij de wrok van het
bondsbureau op de hals door in een nylon zwembroek te spelen. Zaterdagmiddag
spotte Pitstra met alle sportiviteitsnormen in het degradatieduel tegen Docos,
dat overigens werd gewonnen. Nadat Anne Vlieg op enigszins verrassende wijze
van Ed van der Berg had verloren, wenste Tom Pitstra niet meer in actie te komen. Midstars stond immers in gewonnen positie, waarom dan nog spelen, redeneerde de Groninger, die zijn burgerkloffie al had aangetrokken. „Het was mij te
warm en te benauwd in de zaal", luidde het verweer. „Eerlijk gezegd had ik niet
verwacht dat Van der Berg van Anne zou winnen. Daarom was ik mij gaan omkleden. En als je onder de douche bent geweest, dan ga je toch niet weer tafeltennissen. Kom nou toch''.
gens, die beslist wat gewend zijn, liepen
Een van de weinigen in de Deventer
het laatst gewoon weg", aldus de naop
zaal die de mening van Tom Pitstra kon
kampioen in het dubbelspel. Altionale
waarderen was de coach van ereklasser
leen
Jan
Vlieg kon zijn moraal nog derDe Veluwe uit Apeldoorn, Wim Veropvijzelen,
mate
dat Midstars tenslotte
meulen. „Pitstra simuleert een blessure
overwinning
toch
via een
het ereklasen hekelt daarmee het belachelijke
serschap kon prolongeren. Door de 2—o
systeem van de tafeltennisbond. Echt,
op Ed van Loo hoefde niet het gamegeales wat na een 5—2 stand wordt
middelde het lot van Docos te beslechverspeeld is verre van interessant. Dit
ten.
gold vandaag zeker voor Midstars, dat
Met de uiteindelijke 6—4 nederlaag
door het gamegemiddelde niet meer kon
kreeg
de Leidse formatie toch al meer
verliezen", aldus Vermeulen.
dan
voldoende.
Glenn Menke had eerder
Doordat Pitstra weigerde te spelen,
aan een B—28 —2 overwinning gedacht. „Het
„officieel" had hij een blessure, kon Doklasseverschil
tussen ereklasse en procos de Middelstumer formatie tot 5—4
motie-ereklasse
is wel erg groot", riep de
benaderen. Een stand, die enigszins
Groninger
coach
nadat de spanning was
geflatteerd in het voordeel van de Leidse
geweken. „Ik had verwacht, dat Anne
ploeg was. Tenslotte had Pitstra, door
zijn partijen wel zou winnen, terwijl ik
opgave, de zege aan Paul Bakker cadeau
het dubbelspel ons ook had toegedacht".
gedaan en was Anne Vlieg in de partij teVoor de goed zeventig toeschouwers in
gen Ed van der Berg nauwelijks gemotihet fraaie complex van de tafeltennisveerd.
vereniging Swift beet Jan Vlieg zoals gebruikelijk
de spits af voor Midstars. Met
onmenselijk
Paul Bakker, die in de voorbije com„Ik kon geen bal meer zien. Deze week
petitie uitstekend voldeed, had de Groheb ik met de Nederlandse ploeg (ter
ninger student geen enkel probleem.
voorbereiding op het WK in Korea red.)
De eerste man van Leiden stond stijf
zo ontzettend hard getraind dat was
van zenuwen en kon de doeltreffende achaast onmenselijk. Zelfs de andere jon-

•

cles heeft theoretisch de beste vooruitzichten
met vijf punten uit drie wedstrijden.
De karakteristieken:
FC Dordrecht-SC Amersfoort 0-1 (0-0).
47. Janssen (e.d.) 0-1. Scheidsrechter:
Bosman. Toeschouwers: 1000. Gele kaart voor
Wisman (SC Amersfoort).
SC Amersfoort-FC Dordrecht 0-2 (0-1).
43. Evers 0-1, 71. Mijnhardt van Schoor 0-2.
Scheidsrechter: Klint. Toeschouwers: 1000.
Fortuna SC-Dc Graafschap 1-1 (1-0). 29.
Hutting
1-0
89. Koenders 1-1. Scheidsrechter: Jonker.
Toeschouwers: 3000. Gele kaart voor Titaley

Archieffoto van

(Fortuna SC).
De Graafschap-Fortuna SC 0-0. Scheidsrechter: Van Dijken. Toeschouwers: 5100. Gele kaart voor Engbersen (Fortuna SC).
Wageningen-FC Den Bosch 0-0. Scheids-

Midstars-speler
Tom Pitstra, die
tegen Docos niet

voor
de
partij
laatste
wilde
aantreden.
meer

De uitslagen: Jan Vlieg-Bakker 21-15,
21-9; Van Loo-Anne Vlieg 17-21, 21-23;
Pitstra-Van der Berg 18-21,21-6,10-21; Van
der Berg/Van Loo-Jan/Anne Vlieg 21-8,
21-18; Anne Vlieg-Bakker 21-13, 21-13; Van
der Berg-Jan Vlieg 4-21, 14-21; Pitstra-Van
Loo 21-14, 21-14; Van der Berg-Anne Vlieg
21-15, 18-21, 21-17; Jan Vlieg-Van Loo
21-19,21-17.

culeerd, want de ploeg bleek in daaropvolgende „spelletjes" niet aangeslagen.
Sterker nog, Docos verkleinde de achterstand via Ed van der Berg, die Tom
Pitstra in drie games naar verlies speelde.
Zoals ook in de normale competitie
vormde het dubbelspel voor Midstars
opnieuw een enorm probleem. Jan en
Anne Vlieg, twee individueel ingestelde
spelers, die er eemzelfde speltype op na-

-

houden, konden elkaar tegen Van der
Berg en Van Loo niet aanvullen. Docos
profiteerde adequaat. Vooral dank zij
Van Loo, die ijzersterk serveerde.
Midstars verloor met de meer dan duidelijke cijfers van B—2l en 18—21.

Niettemin kwam de Middelstumer
formatie voor de pauze toch nog op een
voorsprong. Paul Bakker was tegen Anne
Vlieg bij voorbaat al een geslagen man.
Zijn backhand was volslagen kansloos
op de uithalen van de Midstars-speler.
Tegen Jan Vlieg had Docos een van
zijn laatste troeven in hand. Ed van der
Berg moest van de Middelstumer winnen om met zijn ploeg nog kans te hou-

—

Excelsior heeft de leiding in de eerste divisie steviger in handen genomen. De Rotterdammers vergaarden in de dubbele confrontatie met SC Veendam drie winstpunten.
FC Groningen hield aan de duels tegen Willem II niets over. Het klassement van de derde
periode wordt eveneens aangevoerd door Excelsior, dat zich al gekwalificeerd heeft voor
de nacompetitie. Eindhoven en Willem II volgen met ieder acht punten uit zes duels. Hera-

aangeslagen
Waarschijnlijk had Docos de nederlagen in de eerste twee partijen ingecal-

—

Excelsior loopt uit

ties van Jan Vlieg nauwelijks pareren.
Nadat Bakker in de eerste set via zijn
forehand nog enigszins stand had kunnen houden klapte de Docos-speler in de
tweede game volledig in elkaar: 21 —9.
Nee, dan had Anne Vlieg het tegen Ed
van der Loo beduidend zwaarder. Het
speltype van zijn opponent lag de ~Korea-ganger" geenszins en de Groninger
moest in bepalende fasen de zeilen flink
bijzetten. Achteraf vond Anne Vlieg het
de fijnste partij van de middag. Met
21—17 en 23—21 loodste de Midstarsspeler de Leidse formatie naar een haast
onoverkoombare 2 —o achterstand.

PETER DE ROO)

Vlaardingers
mede door de straffe
wind ver terug moesten, kon Cambuur de acties frank en vrij opzetten.
De afwerking bleef echter achterwege.
Herman Vreeburg en Henk de Groot
strandden op keeper Gommers. Na de
wisseling trok Vlaardingen het initiatief naar zich toe, waaruit lange tijd
situaties
perspectiefrijke
geen
ontstonden.
Vijf minuten voor het slot nam de
jeugdige amateur Gardeslen de bal
plotsklaps van grote afstand op een
voet en dat betekende 1-0 en een vrijwel zeker lijkende overwinning. De
vreugde van de westelijken was evenwel van korte duur, want na de aftrap
trok Henk de Groot er tussenuit met
een ferme sprint. Uit een voorzet van
de linkerspits knikte Rudi Metz de bal
vlak voor de grijpgrage handen van
Gommers tegen het nylon (1-1). In de
laatste minuut proefde Cambuur nog
het zoet van de zege, maar na een solo
van Jos Peltzer joeg Klaus Roosenburg
de bal rakelings over het doel.

den op promotie naar de ereklasse. Op
vrij nonchalante wijze verspeelde de

Leidse verdediger deze mogelijkheid.

Nadat de eerste game in een duidelijke
21—4 score eindigde was de volgende
omgang nauwelijks bevredigender.
Ook Tom Pitstra deed in zijn achteraf
laatste partij een duit in het welbekende
zakje. De derde man van Midstars had
opmerkelijk weinig moeite met Ed van
Loo, die twee keer met 21 —15 ruim werd
verslagen.
Door dit verlies van de Leidse speler
had Midstars zich opnieuw verzekerd
van een halfjaartje tafeltennis op het allerhoogste plan. Tenslotte was de balans
van het gamevoordeel niet meer om te
buigen.

Buitenlanders
te zwak op
RONO-strand

rechter: Geurds. Toeschouwers: 3100.
FC Den Bosch-Wageningen 1-3 (1-2). 3.
Van der Ham 1-0, 16. Van den Berg 1-1, 21.
Thomas 1-2, 83. Van Osenbruggen 1-3.
Scheidsrechter: Mulder. Toeschouwers: 2500.
Gele kaart voor Salm (FC Den Bosch).
Eindhoven-FC Amsterdam 0-0. Scheidsrechter: Janssen. Toeschouwers: 2900.
FC Amsterdam-Eindhoven 2-2 (0-1). 26.
Schapendonk 0-1, 53. Slemmer 1-1, 80. Wiggemansen (strafschop) 2-1, 89. Schapendonk

2-2. Scheidsrechter: Van de Laar. Toeschouwers: 1500. Gele kaarten voor Jacobs

(Eindhoven) en Bianchi en Slemmer (beiden
FC Amsterdam).
Telstar-Helmond Sport 1-1 (1-0). 31. Ayre
1-0, 64. Kreekels 1-1. Scheidsrechter: Van de
Laar. Toeschouwers: 900.
Helmond Sport-Telstar 0-2 (0-1). 20. Ayre
0-1, 75. Van Toot 0-2. Scheidsrechter: Severein. Toeschouwers: 1500. Gele kaarten
voor Mols en Ayre (beiden Telstar).

Boet van Duimen
wint duel van
Jack Middelburg
Een vinnig duel tussen Boet van Duimen
en Jack Middelburg in de 500 cc-klasse
vormde het hoogtepunt van de motorwegraces op de Varsselring bij het Gelderse Hengelo. In de laatste bocht werd de
race definitief in het voordeel van Van Duimen beslist. Wim Zoet werd derde terwijl
de nieuwe talenten Wim ten Klooster
(Zwolle) en Eddy Kuipers (Saasveld)
respectievelijk vierde en vijfde werden.
De Zuidafrikaan Jon Ekerold bracht zowel
de 250 als 350 cc-klasse op zijn naam. Met een
vierde plaats was Klaas Hernamdt uit
Zwaagwesteinde de beste Nederlander bij de
350 cc-ers. Ook bij de kwartliters werd de
Fries vierde. Jan van Disseldorp veroverde
een derde plaats achter Ekerold en Chas Mortimer.

(Van onze sportredacteur
ROELOF HOEKMAN)

•

.

KOOS MULDER
derde
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De uitslagen van de lerreinraces op het
RONO-strand bij Roden waren:
Junioren 50 cc: 1. Eggens (Westerbork);
2. Minnai (Bleiswijk); 3. Hazebroek (Nijverdal); 4. Lemstra (Jubbega); 5. Wolsink (Lochem). Junioren 250 cc: 1. De Haan (Zeijen);
2. Ten Velde (Holten); 3. Nieboer (Hoogezand); 4. Fuhler (Emmen); 5. Lensen
(Westerhaar); 6. Meijer (Dronten) 7. Moesker (Hoogersmilde); 6. Nekkers (Hellendoorn); 9. Luxwolda (Langezwaag); 10.
Van der Velde (Enschede).
Senioren 500 cc: 1. Van der Made
(Oosterhout); 2. Oosterink (Vorden); 3.
Koops (Norg); 4. Van Veen (Ammerzoden);
5. Schram (Wolvega); 6. Van Keulen (Zwanenburg); 7. Rietman (Doetinchem); 8. De
Vries (Waalre); 9. Qouweleeuw (Rotterdam);
10. Pankras (Tuitjehorn).
Internationalen 125 cc: 1. Groeneveld
(Zwijndrecht); 2. Seppenwoolde (Rljssen); 3.
Mulder (Veendam); 4. Meurs (Bergschenhoek); 5. Marchal (Stein); 6. Verstegen (Vinkei); 7. Anthonis (Riethoven); 8. Barendrecht
(Sliedrecht); 9. Van de Brom (Amersfoort);
10. Gerlach(Zoetermeer).

Everts ongenaakbaar
Harrie Everts is in de tweede wedstrijd voor
het wereldkampioenschap motorcross in de
125 cc-klasse, ongenaakbaar geweest. De enige, die in de buurt van Everts kon blijven op
het circuit van Goldbach (bij Frankfort) was
Akira Watanabe, de titelverdediger. De stand
in de strijd om het wereldkampioenschap: 1.
Everts 60 pnt., 2. Watanabe 46 pnt., 3. Zocci
enLiljegrenl7pnt.

De eerste internationale cross op het RONO-strand bij Roden is geen succes geworden. De 125 cc-klasse met coureurs uit binnen- en buitenland kreeg in Peter
Groeneveld weliswaar een goede winnaar, maar wanneer bij de eerste tien van
het eindklassement tevergeefs naar een niet-Nederlander moet worden gezocht,
is er natuurlijk iets niet helemaal in de haak. De kwaliteit van de gecontracteerde
buitenlanders was te mager om de nationale top op een typisch zandcircuit waardig partij te kunnen geven. Alleen de Zweedse kampioen Johnny Bjurnström leverde een opvallende prestatie. Hij realiseerde de snelste trainingstijd
Bestuurslid Didier Eldik van de oracht Groeneveld minstens evenwaardige
ganiserende Stichting Motorsport Rotegenstand te kunnen bieden, maar in de
den was ook niet tevreden en kondigde al
eerste manche verdween hij al na twee
aan, dat de zaken het volgend jaar
ronden met pech naar het rennerskwarwaarschijnlijk anders zullen worden
tier en in de tweede ging hij na de eerste
aangepakt en dat er pogingen zullen
ronde dezelfde weg. De nationale kamworden ondernomen op de interpioen keerde nog wel terug in de race,
nationale kalender een plaatsje te krijmaar had toen al zoveel achterstand opgen voor een zijspancross.
gelopen, dat hij geen rol van betekenis
De organisatoren in Roden zat het
meer kon spelen.
toch al niet mee, omdat juist op de dag
Dat deed wel de enige noordelijke rijvan hun wedstrijd het weer omsloeg. Onder in het internationale veld. Koos
geveer 4000 toeschouwers trotseerden de
Mulder uit Veendam werd in de eerste
gure weersomstandigheden, amper volmanche achtste, nadat hij aanvankelijk'
doende om de Stichting er financieel uit
een zesde plaats had bezet. Een foutje in
te laten springen.
de achtste ronde wierp Mulder echter
*

Weinig spanning
De wedstrijden zelf brachten weinig
spanning. Niet alleen Peter Groeneveld
demonstreerde een grote overmacht,
maar dat gold ook voor de andere winnaars. In de 500 cc-klasse senioren was
Reinier van der Made eveneens duidelijk
de sterkste, terwijl in de finale van de junioren 250 cc (groep A) Jan de Haan uit
Zeijen van kop af won. Bij de 50 cc junioren waren beide manches voor het 14-jarige talent Theo Eggens uit Westerbork.
Peter Groeneveld werd in 1978 tweede
in het Nederlands kampioenschap 125
cc. De titel was voor Dinand Zijlstra, die
in Roden ook op de deelnemerslijst
stond. Zijlstra moest in staat worden ge-

terug.

In de tweede manche ging het beter
met de Veendammer. Na de eerste ronde
kwam hij zelfs als eerste door, maar in de
derde omloop stak Groeneveld hem
moeiteloos voorbij. Mulder leek vervolgens de tweede plaats te kunnen
vasthouden, ondanks het aandringen
van Henk Seppenwoolde. Drie ronden
voor het einde moest de noordeling zijn
positie echter toch prijsgeven. De derde
plaats in de tweede manche werd ook
zijn klassering in het eindklassement.

Sterke vorm
De 500 cc-klasse had Sietze de Boer de
gelegenheid moeten bieden op eigen terrein te schitteren. De coureur uit Een

Peter Groeneveld had zo'n grote voorsprong in de eerste manche, dat hij
zich rustig dit foutje kon veroorloven.
•

toonde dit seizoen tot nu toe een sterke

vorm en werd een week geleden bijvoorbeeld vijfde en zevende in Treebeek,
waar twee manches werden verreden
voor het Nederlands kampioenschap.
Tijdens de training maakte Sietze de
Boer echter een lelijke buiteling en
moest van deelname aan de wedstrijd afzien.
Harry Koops uit Norg zorgde nu voor
de beste noordelijke prestatie door als
goede derde te finishen achter de oppermachtige Reinier van der Made en
Jan Oosterink.
De 250 cc junioren groep A bestaat volledig uit rijders, die afkomstig zijn uit
Noord- en Oost-Nederland. Hun
wedstrijden kunnen beschouwd worden
als voorronden voor het Nederlands
kampioenschap. De sterksten uit groep
A moeten straks met de toppers uit de
andere groepen gaan strijden om de titel.
Op het RONO-strand werd Jan de
Haan uit Zeijen eerste voor Ten Velde
uit Holten en de Hoogezandster Nie-

boer.

De wedstrijd van de 50 cc-junioren telde wel mee voor de Nederlandse titel.
Evenals een week geleden in Odoorn was
Theo Eggens ongrijpbaar voor zijn ook al
jeugdigeconcurrenten. De Westerborker
berijdt zijn goede materiaal in een beheerste en vrijwel vlekkeloze stijl. Theo
Eggens is een typische vertegenwoordiger van een nieuwe lichting motorcrossers. Als zoon van een oud-

coureur (Jaap Eggens) zat hij als kleuter
al op een motorfietsje. Het vorig jaar
werd hij al Nederlands kampioen grasbaan junioren 50 cc. Het lijkt zo goed als
zeker dat Theo Eggens er dit seizoen zijn
eerste crosstitel aan toe zal voegen.

Topscorers
De race tussen Kees Kist (AZ'67) en Ray
Clarke (Ajax) om de toppositie van het schuttersklassement van de eredivisie duurt onverminderd voort. Kist scoorde in de twee
wedstrijden tegen Go Ahead Eagles twee
doelpunten. Datzelfde aantal produceerde
Clarke tegen Haarlem.
De stand:
1. Kist (AZ '67) 25. 2. Clarke (Ajax) 19. 3.
De Jong (Roda JC) 15.4. Gritter (FC Twente)
12.5. Van Veen (FC Utrecht), La Ling (Ajax)
en Arnesen (Ajax)

11.

Het topschuttersklassement van de eerste
divisie wordt aangevoerd door de Limburgers
Rob Hutting en Hans Engbersen, die beiden
voor Fortuna SC veertien treffers scoorden.
Hutting nam tegen De Graafschap één doelpunt voor zijn rekening en achterhaalde daardoor zijn teammakker.
de stand hier:
1. Hutting en Engbersen (beiden Fortuna
SC) 14.3. Bakker (FC Groningen) 13.4. Schapendonk (Eindhoven) 12. 5. Koenders (De
Graafschap) 11.6. Van Oosterom (Heracles).
Van Pelt (Wageningen), Roggeveen (Excelsior) en Swanenburg (FC Groningen) 10.

In de 50 cc-klasse was veteraan Cees van
Dongen weer eens de snelste. Nationaal kampioen Peter Looyestein zag zijn opmars
gestuit op de tweede plaats door een val. De
jonge Henk Spaan werd nu tweede en Gerrit
Strikker derde. De vijfde plaats was voor Rudi
Oosting uit Klijndijk.
In de zijspanklasse kwamen de Assenaren
Egbert Streuer en Johan van der Kaap nog
niet in actie. Zij zijn inmiddels wel in het bezit van hun nieuwe combinatie, maar de tijd
was te kort om het materiaal nog voor Hengelo in orde te krijgen. De overwinning was
voor de combinatie Smit/Vroegop voor de
duo's Brouwer/Oostwouder en Van Kempen/K uyt.
Naast de prestaties van Hernamdt en
Oosting waren de belangrijkste noordelijke
klasseringen: 350 cc: 12 Fred Coopman; 250
cc: 16 Jannes Ebeling; 125 cc nationaal: 3 Jan
Blokzijl; 5 Tale Smeenge; 8 Berkenbos; 13
Bruins.
KEES VAN DER VEN is de strijd om het
Nederlands kampioenschap motorcross 250
cc sterk begonnen. In Oldebroek won de titelverdediger beide manches. Voor de noordelijke troef Bennie Wilken verliep de eerste
krachtmeting aanmerkelijk minder succesvol. In de eerste manche werd hij vierde. PETER HERLINGS heeft een internationale
motorcross in Erp gewonnen. In de 500 cc
klasse verwees hij Gerrit Wolsink naar een
tweeden en Frans Sigmans naar een derde
plaats. Herlings triomfeerde in beide mancfacS
De combinatie VAN DER LAAN/VAN
VLIET heeft in Best een zijspancross gewonnen. De wedstrijd telde mee voor de strijd om
de Holland Cup. Van der Laan en Van Vliet
wonnen alle drie de manches. In de eindstand
was de tweede plaats voor het duo Van
Gastel/Hurkmans en de derde voor
Vels/Godschalk.
TON VAN HEUGTEN heeft met bakkenist FRITS KIGGE een internationale
zijspancross in Cussac gewonnen.
GERARD ROND is tijdens een internationale motorcross (500 cc) in het Belgische
Geldenaken tweede geworden achter de Belg
André Malherbe.
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COMPUTER
PROGRAMMERS

RIJKSERKENDE DIPLOMA'S

jr.

prijzen.
magazijnwerkzaamheden
eventueel assisteren
in de verkoop
Leeftijd: 18 jaar of ouder.
-

Telefoon 05220 -5 56 55
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te GRONINGEN

Het adres van onze technische dienst,
Oliemolenweg, Meppel, telefoon 517 46, blijft
ongewijzigd. Ook voor storingen.

Sollicitaties aan onze sportzaak Oude

Ebbingestraat 36, dagelijks tussen 9
en 6 uur.
Je kunt vragen naar de heer J. Haan.

Vooropleiding minimaal Mavo 4
Voor uitgebreide, kosteloze informatie coupon
ongefrankeerd insturen naar:
1.5.C.P., antw.nr. 21,

6160 VK BEEK LB tel. 04402-2277 ook na 18.00 uur
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Kleuterjurkje
Metsmockbovenstukje
en kantachtige onderrand. In rose, bleu of
geel. Maten 86 t/m 116
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Strokenjurkje
Mooi bedrukt. Met
strikjes en kantgarnering. In fuchsia of
turquoise.
Maten 86 t/m 116
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Instapschoentje
Van stevig linnen - met
leuke garnering,

van touw en solide
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Maten 19 t/m 30
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Ribgebreide
kniekousjes
100% Katoen.
In 6 tintelende unikleuren.
Maten 31 t/m 42
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het aanbrengen van ondergrondse of bovengrondse transport-, energie- of telekommunikatleleldlngen en de daarmee
verband houdende konstruktles, Installaties of apparatuur;
c. het rooien of kappen van bomen en dlepwortelende struiken anders dan bij wijze
van verzorging van de aanwezige hout»
opstand, met dien verstande, dat geen
aanlègvergunning Is vereist voor het periodiek kappen van hakhout, voor zover
betreffende de normale uitoefening van het
op het tijdstip van Inwerkingtreding van dit
besluit bestaande bodemgebrulk;
d. werken of werkzaamheden, welke wijziging
van de waterstand of de waterhuishouding
beogen of tengevolge kunnen hebben;
B. te verklaren dat bestemmingsplannen worden
voorbereid voor de dorpen Langelo, Peest, WesterveldeenZuidvelde.
De raadsbesluiten en de daarbij behorende en als zodanig gewaarmerkte tekeningen, waarop de betreffende gebieden zijn aangegeven, liggen Ingaande 18
april 1979 ter gemeentesecretarie (geopend van
08.00-12.00 uur) voor een leder ter Inzage.
Norg, 17 april 1979.
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Zeker met van die modieuze
zonnige katoentjes. En gekompleteerd
met sokjes en zomerse schoentjes.
Volop keuze bij Vroom & Dreesmann.
En in de prijzen zit óók de zon!
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't Is al weer volop lente. Nog even
en de zomer maakt het leven warm.
Een fijne tijd voor de kinderen.
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Van zonniqe katoentjes tot zomerse schoentjes \
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Postbus 80 Telefoon 05200 7 14 44

|
i

■

schriftelijke vergunning van burgemeester en
wethouders (aanlegvergunning) de navolgende
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren,
één en ander met uitzondering van normale onderhoudswerkzaamheden:
a. het aanleggen of verharden van wegen,
(fiets)paden, bermen of parkeergelegenheden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
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2. te bepalen dat het verboden Is binnen het onder
1 bedoelde gebied zonder of In afwijking van een

IJsselcentrale

/!

OUDE EBBINGESTRAAT

36
TELEFOON 122394

bekend „recreatiegebied Langeloerdulnen";

N.V. Electriciteits-Maatschappij

I miïÊMimnPi

Naam:
Adres:
Lft.:
Tel.:
Code/plaats:

NORG

De burgemeester der gemeente Norg maakt Ingevolge
artikel 22, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
bekend dat de raad dezer gemeente In zijn vergadering
van 5 april 1979 heeft begoten:
A. 1. te verklaren dat een bestemmingsplan wordt
voorbereid voor een gebied, gelegen ter weerszijden van de Langeloërweg te Norg, plaatselijk

Industrieweg la, Meppel.

Tot zijn taak zal ook behoren:

AVONDOPLEIDINGEN

iSk

Met ingang van 19 april 1979 wordt het rayonkantoor van de N.V. Electriciteits-Maatschappij
IJsselcentrale, Gasgracht 10, Meppel, tijdelijk
verplaatst naar

die meehelpt de binnengekomen goederen nauwkeurig te kontroleren en te

of meer

%&r GEMEENTE

ADRESWIJZIGING

MEDEWERKER 8

COMPUTERPROGRAMMEUR(SE)
Verdïenf 30.000,- p.
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Wij hebben plaats voor een
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BOUWMAATSCHAPPIJ
LEEUWARDEN BV
VOLTASTRAAT 4 in LEEUWARDEN
Tel. 05100-25839
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zoekt voor haar bouwproject Beljum Groningen

een aantal

timmerlieden
Gegadigden kunnen contact opnemen
met de hoofduitvoerder, de heer J.
Sjoerdsma. Tei. te bereiken onder de volgende nummers: overdag 050-415271 en

's avonds 05100-82285.
Men kan zich ook aanmelden bij de dlrektiekeet in Beijum, Deelplan IV in Groningen.

Polojurkje
Met omslagmouw en

Zonnejurkje
Met smock, spaghetti-

rimpelelastiek in de

garnering en fleurig
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Band-sandaletje
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perforatie van dit
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Rente vanaf 9,2%
Ook voor bestaande panden
U kunt ook persoonlijke of schriftelijke
informatie thuis krijgen.
Stuur daarvoor de coupon in.
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Coupon

D Stuur mij gratis hypotheek-informatie
D Bel mij op voor een afspraak bij
mij thuis
Naam
Adres

J Postcode

I Woonplaats

met vrolijk band. In rood
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2 Paar
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Hypotheek nodig?
Laat u dan goed voorlichten. Praat met
iemand van het Bouwfonds. Dat kan elke
woensdag van 19.00 tot 20.30 uur
in Hoogezand, Hotel Faber,
M. Veningastraat 123.

Gedessineerd jurkje
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Zomerjurkje
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In gesloten envelop zonder postzegel aan
Bouwfonds, Antwoordnummer 444,
9700 VB Groningen.
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Verontwaardigde Limburgers hebben zaterdag tijdens de Goldrace verschillende volgauto's van de NOS met stenen bekogeld en ingedeukt. Zij hadden zich boos gemaakt over
het feit dat de NOS geen rechtstreekse tv-reportage uitzond van de slotfase van Nederlandsenige klassieke wielerwedstrijd.
'
In de week voorafgaande aan het evenement voerde het Limburgs Dagblad dagelijks
aan dat de absentie van de NOS belachelijk
was. De krant meende dat een overdaad aan
reclame in de wielerkaravaan de oorzaak was
en verwees daarbij naar de perikelen rond reclame en tv bij voetbalwedstrijden van Roda

JCenMVV.
De NOS verscheen echter toch in de karavaan om een gefilmde reportage van de
wedstrijd te maken voor uitzending 's avonds
in een VARA-programma. Voor een directe
reportage ontbrak het de NOS in het Paas-

Limburgs publiek

volt NOS-wagens
aan in Goldrace
weekeinde aan de technische faciliteiten. De
naar Zuid-Limburg afgevaardigde NOSploeg werd het werk echter onmogelijk gemaakt door een aantal woedende toeschouwers.

In Eys, na 106 km koers, werd de linkerzijruit van de auto door een hard voorwerp

verbrijzeld. Regisseur Martijn Lindenberg,
die achter in de auto zat, verklaarde later:
„Gelukkig was het raam op dat moment
dicht. Op die warme dag stond het ook vaak
open. Als onze chauffeur was getroffen, hadden er ernstige ongelukken kunnen gebeuren
en het was dan niet denkbeeldig dat de wagen
op het publiek zou zijn ingereden."
Lindenberg besloot na dit incident onmiddellijk de wedstrijd te verlaten en naar Hilversum terug te keren. Hij haalde ook de filmer op de motor uit de koers. In het VARAprogramma is dan ook alleen een film van het
eerste gedeelte van de wedstrijd uitgezonden
en verder slechts een vermelding van de
uitslag. Niet alleen de televisiewagens, maar
ook die van de radio waren doelwit van
verontwaardigd publiek. De wagen van de
NOS-radio vertoonde na afloop een groot aantal deuken in dak en zijwand.

De Waal winnaar in Drenthe

Trilogie Jan Raas
na maagklachten
Vorig jaar al doopte de Franse pers de naam van Nederlands enige klassieke
wielerwedstrijd om in,, Amstel Gold Raas". Na de perfecte trilogie van de Zeeuw
kunnen de organisatoren daar serieus toe overgaan. De drieluik van Jan Raas
was perfect. Al behaalde hij zijn derde achtereenvolgende overwinning (na een
tweede plaats in 1976) in een sterk gedevalueerde wedstrijd. Op het mooiste parcours van alle klassiekers bleven in de veertiende aflevering de internationale
sterren weg. Francesco Moser, Bernard Hinault, Roger de Vlaeminck en op het
laatste moment ook Mare de Meyer verkozen, ,rust'' in zwaarbetaalde criteriums
boven nieuwe internationale glorie voor honderdduizenden kijkers in de cakewalk van Zuid-Limburg.
ly Jossart, ploegleider van Daniël WilHun afwezigheid deed echter weinig
lems, merkte zaterdag voor de start op:
aan de prestatie van Raas af. „Vorig jaar
„Stel dat Daniël" Willems hier zou rijwaren de vedetten er wel allemaal en
won ik ook." De Goldrace is nu eenmaal
den, dan was hij wetend van de incidenten van vorig jaar toch in het nade wedstrijd van Jan Raas. Zelden scoordeel ten opzichte van de Nederlanders.
de een wielrenner in een dergelijk „lastige" klassieker zo'n hoog gemiddelde in
Waarom zou hij zich, nota bene aan de
vier starts.
vooravond van de Ronde van België,
was
uitsloven?"
Het
uiteraard betreurenswaardig
dat de startlijst zoveel hiaten vertoonde.
Wonder
De achtergrond was simpel. Vasthoudend aan de zaterdag voor Pasen als
Dat Raas won, vond hijzelf een wonkoersdag kwam de Nederlandse klasder. „Vijftig kilometer voor het einde
sieker bijna aan het einde van de keten
kreeg ik last van mijn maag, moest ik
der grote voorjaarswedstrijden te liggen.
overgeven. Ik had een veel te koud
De „groten" haalde hun begeerde prijdrankje gedronken. Ik ben toen naar
zen al binnen. Moser won Parijsen Lubberding gegaan om
Knetemann
Roubaix en Gent-Wevelghem, De Vlaete zeggen, dat ze niet meer op mij behoefminck de Omloop van het Volk en Miden te rekenen en zich rustig moesten
laan-San Remo, Hinault de Waalse Pijl.
houden. Later kwam ik eroverheen."
De misselijkheid van Raas was er de
-

-

Feiken slaagt net niet
(Van onze sportredacteur DICK HEUVELMAN)
„Feiken streeft naar de top", meldde deze krant zaterdag. Dezelfde dag nog onderstreepte de stevige Veendammer wielrenner zijn ambities in de Ronde van Drenthe, één
van de oudsteklassieke wegwedstrijden van ons land. Weliswaar ging de hoofdprijs net aan zijn neus voorbij, maar
opnieuw toonde JanFeiken aan dat er terdege rekening met
hem dient te worden gehouden. In Hoogeveen scheidden enkele tientallen meters Feiken van zijn eerste grote triomf.
Tot vijfhonderd meter voor de finish leek zijn hartewens
binnen bereik. Immers, op papier gold hij als de meest rappe man van de achtmans kopgroep, die zich in de straten

Voor Jan Feiken restte „slechts" de
tweede plaats, een klassering die oudTourwinnaar Jan Jansen onlangs deed
uitroepen dat tweede worden zo ongeveer het meest frustrerende voor een
wielrenner is. Feiken accentueerde dat,
want ondanks het feit dat hij een prestatie van formaat had geleverd, waren er
na afloop duidelijk sporen van teleurstelling op zijn gezicht te zien. Hij
deed zijn relaas van het laatste koersuur
in mineur. Feiken: „Steeds als ik in de
laatste kilometers met een paar man weg
was, hielden die de benen stil. Dat heb je
als je een beetje kunt sprinten. Ze keken
allemaal naar mij als snelste man."

wieler sprints
JOOP ZOETEMELK heeft Paaszondag de
Ronde van Camors (Frankrijk) op zijn naam
gebracht. Hij had 20 seconden voorsprong op
de Fransman Le Guilloux. Hennie Kuiper
werd op 25 seconden vijfde.
LAU VELDT, Nederlands beste sprinter,
won op de Herne Hill-baan in Londen. In de

finale versloeg hij de Fransen Alex Pontet en

YaveCahard.
WIM BARTOL uit Roden klasseerde zich
zaterdag als vierde in de Ronde van
Noordwest-Overijssel, een klassieke wegwedstrijd voor junioren met start en finish in
Genemuiden. De bloemen waren voor René

Koppert uit Poeldijk.
IN HET FRIESE Wanswerd zegevierde
Cor van Esch uit Yde-De Punt in een trainingskoers over 80 kilometer. Anne Koster
(Leeuwarden)
werd tweede
Hoekstra (Dokkum) derde.

en

Gerrit

THEO DE ROOY uit Erica zegevierde in
een criterium te Gerwen. Ad van der Poel
(Hoogerheide) kwam als tweede over de meet.
IN ZEELAND (Noord-Brabant) was er een
zevende plaats voor Geert Bouwman uit Woltersum. Hier passeerde Hans Koot uit St. Oetenrode als eerste de finish.

In strijd om Lentebeker

van Hoogeveen opmaakte'voor de beslissende eindsprint.
Bovendien leek hij in de zenuwslopende finale, die gedurende de laatste tien kilometer gepaard ging met een spervuur
van demarrages, de zaken volledig onder controle te hebben. Eén vluchtmakker was hem evenwel te slim af; Wim de
Waal, een 27-jarige Zeeuw. De Waal, knap gebruikmakend
van een flinke brok routine, lanceerde een halve kilometer
voor de aankomstlijn een aanval, die bij Feiken en zijn mede-koplopers even een aarzeling teweeg bracht. Toen
alsnog werd besloten de achtervolging in te zetten, was het
aantal af te leggen meters te weinig om De Waal nog te achterhalen.

Een eindje verderop verkneukelde De
Waal zich aan zijn eerste opzienbarende
succes na een volledig mislukt avontuur
als professional. Twee jaar geleden stortte voor hem een droomwereld in nadat
hij het bij de profs niet had kunnen maken. En dat terwijl hij vóór zijn overstap
naar die categorie tot de beste amateurs
van Nederland behoorde. Evenals talrijke andere veelbelovende amateurs
bleek hij evenwel niet opgewasse tegen
het keiharde en niets ontziende métier.
Eén seizoen maakte hij deel uit van de
ploeg van Peter Post om vervolgens aan
de hand van Roy Schuiten een verbintenis met een Franse groepering aan
te gaan. Een besluit waarvan hij nog altijd spijt heeft, want ploegleider Anglade
bezorgde hem de ene afknapper na de
andere. „Die man heeft me gewoon in de
steek gelaten", aldus De Waal.
Een illusie armer keerde hij in 1977
De uitslag: 1. De Waal, Axel 163 kilometer in
3.35.09; 2. Feiken. Veendam; 3. De Rooy, Erica; 4.
Raven, Hoogkerk; 5. Mutsaars. Schijndel; 6. Van
Leeuwen, Hilvarenbeek; 7. Koersen, Emmeloord;
8. Schür, Didam; 9. Schipper, Ter Apel; 10. Bouwman, Eelde; 11. Qödde, Hulst; 12. Brokelman, Hardenberg; 13. Vlot, Wanneperveen; 14. Koot, St.
Oedenrode; 15. Tak, Oud-Qastel; 17. Greydanus,
Wommels; 20. Slendebroek, Beilen.

terug naar de rijen der amateurs, waarin
hij altijd een vooraanstaande rol had
gespeeld. Plezier in de sport, dat is de
voornaamste drijfveer die hem op de

fiets houdt. Ambities heeft de Zeeuw
niet meer, ook al omdat hij vanwege zijn
vroegere profstatus is uitgesloten voor
alle grote internationale evenementen.
De Waal: „Mijn enige doel is te bewijzen
dat ik nog bij de amateurtop behoor.
Nou, dat is me met deze overwinning gelukt."

Boeiend verloop
De achttiende Ronde van Drenthe
kreeg dus een winnaar zonder pretenties.

Dat houdt overigens niet in dat de tocht
door het zuidelijke deel van deze provincie niet tot de verbeelding sprak. De
koers over 163 kilometer kende een bijzonder boeiend verloop. De voorspelling
van tal van insiders dat het wel een vlakke vertoning zou worden vanwege het
fraaie lenteweer, kwam niet uit. Alle facetten die het wielrennen zo enerverend
kunnen maken, kregen de volgers voorgeschoteld. Ontsnappingen, geslaagde
en niet geslaagde jachten en dramatiek,
met als hoogtepunt de bikkelharde duels
van man tegen man in de finale. Hoe slopend de koers was, bleek uit de opgave
van Herman Snoeijink, vorige week nog
de grote man in de Hel van Mergelland
en Ster van Bladel. Ook Hans Plugers
(winnaar van de Ster van Zwolle) werd
er afgereden.
Opmerkelijk was de rol van enkele
noordelijke coureurs, van wie Jan Feiken
zich momenteel onbetwist vaandeldrager mag noemen. In de kopgroep
van tien man, die tijdens de passage van
Zuidwolde ontstond en vervolgens buiten schot bleef, huisden naast Feiken
ook Albert Raven, Gerard Schipper en
het prille talent Henk Bouwman. Eigenlijk bestond vijftig procent van de
vluchtgroep uit noordelijken, want Theo
de Rooy, de man die vorig jaar op de valreep van het wereldkampioenschap werd
afgehouden, is momenteel weer woonachtig in Erica. Dit vijftal had gezelschap van Henk Mutsaars (hij won
deze klassieker vorig jaar), Wim de
Waal, Egbert Koersen, Piet van Leeuwen en Frits Schür, de voormalige Hoogezandster.
Schipper en Bouwman moesten in de
slotfase afhaken, toen Koersen, De
Rooy, Van Leeuwen en Feiken met toenemende frequentie voor tempoverhogingen zorgden. Het gewenste doel
(alleen weg) bereikten zij echter niet.
Dat lukte De Waal, die een daglater ook
de kermiskoers van Uzendijke won. Hij
had oog voor het juiste moment.

Volleybalsters in
finale weggevaagd
De Nederlandse dames-volleybalploeg is
zaterdag in Ankara in de finale van het
toernooi om de lentebeker, volledig weggevaagd door West-Duitsland. Het werd
3-1 met de setstanden 15-4,15-12,6-15,15-4.
Nederland, dat duidelijk als favoriet was
begonnen, stond van het begin collectief en
ongekend te schutteren. De 8000 Turkse toeschouwers, volledig op de hand van Nederland (bij het voorstellen een bloemenregen
voor Nederland en een striemend fluitconcert
voor Duitsland), keken verbijsterd toe. De
ploeg leek alle beginselen van het volleybal,
die in de voorgaande dagen soms indrukwekkend waren getoond, helemaal te zijn vergeten. Opslagen kwamen in de onderkant van
het net terecht, passes gingen niet zelden
rechtstreeks in de tribunes, set-ups vlogen
voorbij de antennes, aanvalsters sloegen
smashes meters uit en misverstanden in de
verdediging kwamen herhaaldelijk voor.
Coach Jaap Akkerhuis kon het verlies aanvaarden, er zat trouwens weinig anders op,
maar hij had moeite met de wijze waarop de
nederlaag tot stand was gekomen. „Ik ben",
zei de coach, „teleurgesteld. Niet om het re-

sultaat, wel door het onvoorstelbaar slechte

spel. Het leek wel een collectieve verstandsverbijstering".
De uitslag alleen verklaren met het falen
van Nederland doet deDuitse dames onrecht.
Die ploeg speelde ijzersterk. De Duitse meisjes speelden uiterst geconcentreerd, tactisch
sterk en bleven totaal onbewogen onder het
gedrag van het haar vijandig gezinde publiek.
Het is maar zeer de vraag of een Nederlandsteam-in-topvorm West-Duitsland zou hebben kunnen weerstaan.
De eindstand werd: 1. West-Duitsland, 2;
Nederland, 3. Turkije, 4. België, 5. Frankrijk,
6. Zweden, 7. Zwitserland, 8. Oostenrijk, 9.
Fjngeland, 10. Israël, 11. Spanje.

Stockholm
Finland is in Stockholm winnaar geworden
van het toernooi om de Lentebeker voor heren. In de finale versloegen deFinnen het Belgische volleybalteam met 3-0. De setstanden
waren 15-10, 15-6 en 15-8. Nederland bezette
uiteindelijk de elfde plaats door een zege van
3-0 op Spanje.

Meerderheid

De ploeg van Post was in kracht en
kwaliteit veruit in de meerderheid ten
opzichte van de Franse équipes van Hennie Kuiper en Joop Zoetemelk, in feite
de enig overgebleven concurrenten. Kuiper en Zoetemelk hadden echter niet
hun beste dag. Kuiper moest zich te veel
forceren om bij de kop te blijven. Eerst
door een lekke band (negentig kilometer) en vervolgens dooreen valpartij (118
km). Later (151 km) liet hij zich bij een
tempoverhoging verschalken door een
slimme actie van zijn voormalige ploeggenoten, waardoor hij in de tweede groep
terechtkwam en een zwareachtervolging
moest rijden. Kuiper: „Dat voelde ik in
de finale allemaal wel, maar ik reed toch
niet zo goed als in Parijs-Roubaix."
Belangrijkste argument voor het wegblijven van met name ook het Belgische
talent Daniël Willems lag opgesloten in
de gebeurtenissen van het vorig jaar. De
verslagen buitenlandse concurrentie gaf
de schuld aan meerijdende motoren,
waarachter Raas naar de overwinning
zou hebben gestayerd, en de bevoorrechte positie van ploegleider Peter Post,
die in de clinch ging met Mosers
ploegleider Waldemaro Bartolozzi. Wil-

Uitslag: 1. Raas (Ned) 237 km in su. 59 min. en 56
sec; 2. Lubberding (Ned) op 39 sec., 3. Nilsson
(Zwe) op 40 sec, 4. Telrlinck (Bel) op 1 min. en 8
sec, 5. Zoetemelk (Ned), 6. Laurent (Fra), 7. Plrard
(Ned) op 1.13,8. Van Impe (Bel) op 1.40,9.Crlqulelion (Bel), 10. Martens (Bel), 12. Kuiper (Ned), 15.
Langerijs (Ned), 16. Thevenet (Fra), 17. Maas
(Ned), 19. Knetemann (Ned) op 2.21, 20. Van de
Velde (Ned) op 2.56.

oorzaak van dat er tot aan de tweehonderdste kilometer mindere goden het
beeld bepaalden. De onbetekenende
Belg Borguet en later de al even onbekende Fransman Simon namen twee
minuten voorsprong en leken de Goldrace ook in sportief opzicht ernstig te devalueren. Raas, Nilsson, maar vooral Henk
Lubberding voorkwamen die blamage.
De Nederlandse kampioen maakte dertig seconden goed in een spectaculaire
achtervolging tussen Klimmen en Valkenburg. Bij Raas en Nilsson gekomen,
had dok hij kunnen winnen, maar dat
was tevoren niet afgesproken. Lubberding, de gouden knecht, was alleen
gekomen om Raas in de beslissende fase
een wiel te geven bij een eventuele lekke
band. Raas: ~In de Tour de France zal
Lubberding rijkelijk beloond worden."'

De Duitser Didi Thurau, rijdt volgend jaar voor een andere ploeg. Het werd
Paasmaandag vrijwel zeker dat hij aan het einde van het huidige seizoen
ontslag neemt bij zijn Belgische broodheren. Het botert niet zo best tussen de
Duitser en diens Belgische ploegmakkers, die in Daniël Willems een beter en
vooral aardiger kopman troffen. Gisteren, tijdens de tweede etappe van de
Ronde van België, was er echter een incident dat Thurau in woede deed uit-

barsten.

Veertig kilometer voor het einde van de
175 km lange rit van Brugge naar Geel reed
het peloton over een slecht stuk weg. De
lekke banden waren legio. Thurau, leider in
het algemeen klassement, was een der
eersten met een leeglopende tube. Hij stapte razendsnel af, trok het defecte wiel uit
het frame van zijn fiets en zwaaide er mee
in de lucht.
Al zijn ploeggenoten fietsten hem echter
voorbij en ook de eerste ploegleiderswagen,
met Willy Jossart, stopte niet. Thurau
moest wachten op de tweede ploegleidersten verstreken en was de ronde voor hem

Jan Feiken wint
wel in De Wijk

Twee dagen na zijn tweede plaats in de
Ronde van Drenthe, zorgde Jan Feiken opnieuw voor een prima prestatie en wel in de
Drentse plaats De Wijk, waar de traditionele opening van het noordelijk criteriumseizoen plaatsvond. In de rit over 90 kilometer troefde de Veendammer vijf medevluchters in de eindsprint af.
De kopgroep ontstond zes ronden voor het
einde op initiatief van Albert Jansen, die
uiteindelijk in het sprintgeweld moest buigen
en niet verderreikte dan de vierde positie.
De Wijk: Amateurs: 1. Feiken, Veendam;
2. Hrokelman, Hardenberg; 3. Pennekamp,

Blokker; 4. Jansen, Vries; 5. Vlot, Wanneperveen; 6. Greydanus, Wommels; 7. Keizer,
Muntendam; 8. Groen, Steenwijk; 9. Duit,
Hoogezand; 10. Haisma, Lippenhuizen.
Nieuwelingen: 1. De Boer, Wanneperveen;
2. Philips, Haarlem; 3. Meijer, Musselkanaal.

BAHAMA-PRIJS, 2100 ra: 1. Country House (M.
A. de Kat) 2.21.4, 2. Woodfeest Fanny, 3. Eather.
Winn 3.00, pi 1.70 3.00 2.00, koppel 14.10.
JOURE-PRIJS, 2600 m: 1. Prins Benjamin (B.
Schwarz) 1.20.1.2. Sef Hazelaar, 3. Renske Meriam.
Winn 3.20, pi 1.201.201.60, koppel 3.10, trio 43.40.
NOOTDORP-PRIJS, 2040 m: 1. Paljas Hanover
(C. P. Roodenrijs) 1.22.4,2. Primus, 3. Pauwei Zuidvelde. Winn 3.60, pi 2.301.701.20,koppel 25.70.
ROCKY QUEEN-PRIJS, 1000 m: 1. Phantom
Major (H. van de Kraats) 1.01.8, 2. Great Hero, 3.
Red Quiver. Winn 3.90, pi 1.40 1.50 3.10, koppel
8.70, trio 132.00
ALKMAAR-PRIJS, 2100 m: 1. Speedy Volita (G.
Gommans) 1.19.1, 2. Kaballus, 3. Grief. Winn 1.10,
pi 1.101.10, koppel 1.40.
WOLVEGA-PRIJS, 2120
1. Mac Roodnoot (H.
Bakker) 1.23.5, 2. Nerva, 3. Oroline. Winn 21.40. pi
5.202.905.40,koppel 57.20, trio 1460.70.
SICILIANP QUEEN-PRIJS, 1800 m: 1. Lluvia
(J. Linders) 1.59.5, 2. Anahita, 3. Chinese Royal.
Winn 13.50, pi 4.201.60, koppel 11.30.
ARNHEM-PRIJS, 2040 m: 1. PetiteDbmien (W.
Porvius) 1.23.4, 2. Regina, 3. Ruthi Laguna. Winn
I.BÖ, pi 1.902.603.20,koppel 12.80. trio 202.30.
ENSCHEDE-PRIJS, 2120 m: 1. Silvio Ulandia
(W. Velis) 1.26.7, 2. Reddy Go, 3. Sandra M. Winn
3.80, pi 3.101.902.00, koppel 22.70.

m:

Totalisatoromzet f376.737,—.
De uitslagen van de gisteren

op Duindigt gehouden draverijen en rennen zijn:
STAR PERFORMER-PRIJS, 2040 m: 1. Star Laguna (P. Zandt) 1.24.7,2. Pendy, 3. Petite Monique.
Winn 3,60, pi 1,60 3,— 2,—, koppel 28,30, trio

J86,20.

NOTTINGHAM-PRIJS, 1800 m: 1. Tomdonton
Maris, 3. Sirßomzo. Winn 2,60,
pi 1,101,101,30, koppel 3,30.
DUKE OF LULLWATER, 2040 m: 1. Rembrandt
(A. de Wreede) 1.23,1. 2. Remy Princess, 3. Radja.
Winn 3,70, pi 1,60 1,20 1,20 1,50, koppel 4,70, trio
(T. Cwin) 1.59.4, 2.

56,40.

HILVERSUM-PRIJS, 2600 m: 1. Olympic
Marseille (S. Hartman) 1.22,3, 2. Majoor Bloemlust, 3. Paulien Maalbrift. Winn 2,50, pi 1,40 1,80
2,50, kopp 7.40, trio 105,40.
POCAHONTAS-PRIJS, 2000 m: 1. Dior Queen

(H. v. d. Kraats) 2.09.2, 2. Blondy, 3. Boxberger
Zon. Winn 2,80, pi 1,80 2,60 2,80, koppel 21,80, trio
348,80.
GROTE PAAS-PRIJS, 2100 m 1. Prizefighter
(Mej. M. Poort) 1.20,6,2. Orlaya Dear, 3. New Petulance. Winn 6,10, pi 2,60 3,006,50, koppel 18,10.
FAIRMONT HANOVER-PRIJS, 2040 m: 1.
Riesta (A. de Wrede) 1.22.5, 2. Playboy Fortuna, 3.
Nora Ilpenstijn. Winn 2,50, pi 1,70 2,40 1,70, koppel
31,00, trio 169,20.
RANDA-PRIJS, 2600 m: 1. Oriëntal Prince (T.
Kain) 2.59.5, 2. Domitor, 3. Danish Delight. Winn
4,00, pi 1,606,101,60, koppel 45.00.
BROGAN-PRIJS, 2040 m: 1. Lerry Buitenzorg
(W. van Buytene) 1.21.7, 2. Nozem D., 3. Pablo D.
Winn 24,80, pi 3,00 1,70 2,—, koppel 5,80, trio

SPEEDY CROWN-PRIJS, 1600 m: 1. Speedv
Gent (H. J. Pools) 1.16,9, 2. Meadow Frank, 3. Kameraad. Winn 2,60, pi 1,401,40,koppel 2,50.
Totalisatoromzet f607.370,—.

Eer hij weer op weg kon, waren twee minu-

De eerste drie van de Ronde van Drenthe. V.l.n.r. Theo de Rooy (derde),
Wim de Waal (eerste), de Rondemiss en JanFeiken (tweede).

De uitslagen van de zaterdag op Duindigt gehouden koersen zijn:
BREDA-PRIJS, 2040 m: 1. Roxy Noorlandia (H.
W. Langeweg) 1.25.0, 2. Rosario, 3. Roosje Bloemlust. Winn 2.00, pi 1.30 2.004.70, koppel 15.60, trio

908,00.

die achteraan in de karavaan reed.

verloren.
Ironisch genoeg nam zijn „knecht" Staf
van Roosbroeck de leiding in het klassement over, nadat Mare de Meyer in Geel
in een massasprint de tweede etappe had
gewonnen. Thurau raakte drie minuten en
28 seconden achterop. Zaterdag had Jan
Raas zijn successenreeks voortgezet met
een overwinning in de eerste etappe in een
eindsprint tegen het complete peloton.
Voor de winnaar van de Goldrace was het
de achtste overwinning in het seizoen, de
Ronde van België begon trouwens slecht
voor de ploeg van Post, die voor deze gelegenheid zijn plaats heeft afgestaan aan zijn
rechterhand Juul de Wever. In de proloog,
een ploegentijdrit, verscheen de Nederlandse équipe één minuut te laat aan de
start. Het gevolg was de tiende plaats. Zon-

Koersen Duindigt

(234.50.

Ploegmakkers laten
Thurau in de steek

wagen,

•

Jan Raas tijdens de beklimming
van de Keuteberg.

•

Zwem jeugd vierde
•

DIDI THURAU

der die minuut handicap zouden Raas es als

tweede zijn geëindigd.
Algemeen klassement: 1. Van Roosbroeck 8
uur, 13 min. 16 sec, 2. Willems op 2 sec., 3. Van
Sweevelt op 5 sec, 4. Godefroot z.t., 5. Dierlckx
z.t., 11. Jan van Houwelingen op 15 sec, 12.
Adrie van Houwelingen z.t., 13. Allng z.t..14
Schipper op 24 sec, 22. Raas op 43 sec, 50
Verbrugge op 1 min. 14 sec, 52. Maas z.t., 54
Fons van Katwijk z.t., 56. Piet van Katwijk z.t., 57.
Priem z.t.. 62 Knetemann z.t., 73. Bal z.t., 76. Havik z.t.

De achtlandenjeugdwedstrijden in Bremerhaven zijn geëindigd in een overwinning
'voor Italië dat 741 punten verzamelde voor
West-Duitsland (562), Groot-Brittanië (561)
en Nederland (492). Nederland kwam tot
twee overwinningen en twee nationale adspirantenrecords. beide op estafettenummer.s.
Yolande de Rover won de 200 meter rugslag in
2.21,72, een meisjeskwartet bestaande uit
Connie van Bentum, Anneke van Kraay, Monique Drost en Reggie de Jong verbeterde het
nationale estafetterecord op de 4 x 100 meter
vrije slag tot 3.59,69 en een jongensploeg,
bestaande uit Frank Drost, Okke Tising, René Jansen en Patrick Dybiona stelde het re
cord op de 4 x 200 meter vrije slag scherper tot
8.23,77.

Bekersucces Vlugheid en E en O
De heren van E en O en de dames van Vlugheid en Kracht hebben zich geplaatst
voor de kwart finales van de bekercompetitie zaalhandbal. Het Groningse Sparta'7s zag zijn illusies vernietigd in het Limburgse Beek, waar met 16-8 van
D.H.Blauw Wit werd verloren.
E en O plaatste zich door een verdiende
Wit. Vooral in de eerste helft waren de Spar20-13 overwinning op Quintus. De Emtanen volledig geïmponeerd door hun temenaren speelden vooral verdedigend ' ijgenstanderen lieten zij zich naar een forse 9-1
zersterk met doelman Menno Klompmaker
spelen. Daarna ging het echter
achterstand
als een uitstekend sluitstuk. Voor de rust kon
beter,
veel
de achterstand was uiteraard
maar
Quintus nog redelijk tegenspel bieden en de
te
om
te worden. Sparta
weggewerkt
groot
tot
9-7
ging
beperken, maar daarna
stand
de
verloor tenslotte met 16-8.
ploeg van George van Noessel definitief op
Een gemotiveerd Vlugheid en Kracht reiseen grote 20-13 eindzege af. Geert Roelof
de
naar Ancora en keerde evenals een week
Oosting, Henk Haddering, Harry Weerman
eerder
in de competitie met beide punten uit
én Harry Schuur waren ook deze keer weer het
terug. Coach Martin Woudstra
Rotterdam
productiefst.
de gehele eerste helft zijn basis
vrijwel
liet
Sparta'7s was zoals te verwachten viel
spelen,
om
zo
mogelijk een veilige voorsprong
tegen
sterke
D.H.Blauw
niet opgewassen
het
—

—

te veroveren. Dat gelukte voortreffelijk. Vrijuit spelend had Vlugheid zijn tegenstander
volledig in bedwang en treffers van Christien
Knigge (2x), Dirkje Hartman (2x), Monique
Lamm (2x) en Erna Balk (2x) zorgden voor
een 8-2 score. Daarna werden de wisselspeelstere meer ingezet, waardoor Ancora
iets kon terugkomen. Vlugheid bleef echter de
toon aangeven en wononbedreigd met 13-9.
In de volgende ronde ontmoet Vlugheid en

Kracht het Amsterdamse Niloc. Woudstra
was niet ontevreden over deze loting. In de
competitie werd eenmaal gelijk gespeeld en
verloor V en K eenmaal. Op uiterlijk 28 april
moeten He volgende wedstrijden zijn
gespeeld:

De dames van de afdeling Groningen en
de heren van de afdeling Drenthe hebben
zich via voorrondewedstrijden geplaatst
voor de strijd om het kampioenschap van
Nederland voor afdelings-jeugdselectie.

Aan dit kampioenschap, dat zaterdag in de
Rijnhal te Arnhem wordt verspeeld wordt
deelgenomen door de dames van de afdelingen Groningen, Gelderland, Utrecht en
Den Haag en de heren van de afdelingen
Drenthe, West Noord-Brabant, Utrecht en
Den Haag.

—

Foreholte, Vlugheid en
Dames: SEW
Niloc, Hellas Loreal, Quick'2o
Kracht
—

—

—

O
—

Quintus; heren: Ancora
Hermes, E en
AHC'3I, Blauw Wit Gazellen, V en L
—

—

-

Sittardia.
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Een winkel vol leuke dingen en niet duur ook"

GELDLENINGEN
JJjSIUk

GELDLENING Betaling p. maand
netto in
handen

boten
I2ox
+

5.000
7 000
9.000

36x

48x

60x

96x

165
232

131
183
236

ÏTo

87~"

298

459

14.000

934
1248
1661

28.000

37.500

50.000

199

492
739
987
1312

13314 126161

nOO.OOO

2197

maan-

x delljks

100
vanaf vanaf vanaf
140
10.000 10.000 10.000 180
147
193
159
280
142
227
307
261
216
193
300
319
284
454
385
560
tot
516
427
381
610
686
569
508
30.000
813
1625-11417 11139 | 1016 |, mogelijk'
'

622

829
1103

180 x 240

120

305
414

362

623

19.000

155
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0 Andere bedragen en termijnen mogelijk
• Tariefswijzigingen voorbehouden
# Geen kosten
• Razendsnel en discreet geregeld
• Goedkoopste adres in het Noorden
• Goed lopende leningen kunt u overslulten
• Lid Ned. Ver. v. Financieringsadviseurs
(233
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Badstof T-shirt van mooie badstof. Rood, écru, wit, marine
enzovoorts. Maten 104-164. Normaal 9 gulden.Tijdelijk twee
stuks voor 15.-

—

'-r

Ook voor de heren is er volop goed nieuws. Deze broek onder
andere, stretch, jeansmodel in écru of army-green.
Maten 116-176
Sweater van 100% katoen met stoere brede schouders.
schouders
Alle kleuren
kleuren. Maten 128-176

m" tfm n™

*j-

kleuren. Maten 116-146.

Bloes kobalt, ecru, lila en andere
tinten, met rimpelpas en fladdermouw. Maten 116-164

~

—

ZOr

Wij houden ons reeds meer dan 50 jaar bezig met meubelen, gordijnen en vloerbedekking en dan voor het speciale gebruik in horeca en aanverwante bedrijven.

:...'.,

AIJ
1J neDDen zeA' d,e heve en sportieve, dekselse en deftige
jurkje? V ? n vandaa 8 de da8- Zoa,s dit modieuze typetje met
aangeknipte mouw, schouderlijn en fruitdessin. Katoen in
.

~

-

Wij durven ons dan ook de specialist op dit terrein te noemen.

~

fuchsia of kobalt Maten 116 146
.
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BOUWMAN
SARIS

I

AANHANG-

WAGENS
U KUNT
ER ALLES
MEE DOEN
Voor vakantie en bedrijf, efficiënt en goedkoop in gebruik.

--— —'

■"■

■

nog steeds waarde aan het spreekwoord:

'SCHOENMAKER BLIJF
BIJ JE LEEST'

y|o

Door deze specialisatie is het ons mogelijk enorm scherp te calculeren en dus:
goede kwaliteit voor een relatief lage prijs.

59_

9MEIJERING
'

J»,

�

G. VLIEGHUIS
GROOTHANDEL IN HORECAMEUBELEN
Hoofdweg 254, Slochteren.
tel. 05982-1673.

V

Groningen

II

Het behoud van ons milieu,
Vfat kan het Europees Parlement
daaraan doen?

VERKOOP-VERHUUR
P. DIJKEMAWEG 35a
tel. 050-410154-410159
(Oosterhogebrug)

GRONINGFW

'

onze rivieren en de lucht; verarmen de
flora en de fauna. In onze volgepakte
steden ontstaan ernstige gevaren voor
het milieu.

'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^tf^^^^^r^—é
*T?>

'XlP^P^' '

Met z'n allen
SCHEEPVAART
Gedeputeerde
Staten
van Groningen maken
bekend, dat de zeesluizen in het Eemskanaal
te Delfzijl in verband
met het verwisselen van
sluisdeuren op 24 en 26
april 1979 gedurende
een deel van beide dagen voor de scheepvaart gesloten zullen
zijn.
Gedeputeerde
Staten
van Groningen maken
bekend, dat de zeesluizen in het Eemskanaal
te Delfzijl, in verband
met het verwisselen van
sluisdeuren, op 29 en 31
mei 1979 gedurende een
deel van beide dagen
voor de scheepvaart
gesloten zullen zijn.

Gedeputeerde

Staten

van Groningen maken
bekend, dat de Groevesluis aan de zuidzijde
van het Eemskanaal te
verAppingedam
in
band met het verwisselen van sluisdeuren van
17 tot en met 21 september en van 24 tot en
met 28 september 1979
voor de scheepvaart volledig zal zijn gesloten.

~'Érm

Een en ander draagt ertoe bij dat de
kwaliteit van het water in Europa
langzaam maar zeker verbetert.
Maar we zi ' n er no 8 niet
-■*>&
Het Europees Parlement.
Europa moet op dit terrein
n^euwe besluiten gaan nemen. En daarbij
dient het Europees Parlement een
belangrijke rol te spelen,

"*

'

~>

-jdm£<(Z
fflfëJß, lfeKl2fs\

verantwoordelijk.
:
Wij hier in Europa zijn samen
m
verantwoordelijk. De fabrikant die
-r.
giftige stoffen in het water gooit is een
vervuiler. Maar een consument die een
Het moet onderzoeken, stimuZ~
;^H^
:
>££^"
auto koopt met een verbrandingsmotor
__1
~~~S leren en controleren. Het zou ook moeten
'---=»*«»^ü 1 ■ ■
meebeslissen maar daarvoor heeft het
is het ook.
r*sa„
m
Er is alles voor te zeggen om de
' £*■■£' ■, Europees Parlement nu nog te weinig
'l
zaken samen, in Europees verband,
macht. Het wordt tijd dat wij, de 260
jL
miljoen burgers van Europa, die invloed
grondig aan te pakken. Want geen land
j§ / "ë^
v"- /£>, <4&?±=-—
helpen vergroten.
kan zulke problemen alleen aan.
Rivieren, bodem en zee storen zich niet aan
verbeteren en verdere vervuiling te voorkomen.
Daarom zijn de Europese verkiezingen zo
landsgrenzen.
Er zijn bijvoorbeeld richtlijnen vastgesteld belangrijk. Eindelijk gaan we zelf onze vertegenmet betrekking tot het zoveel mogelijk voorwoordigers kiezen in het Europees Parlement.
w
watt doen we eraan.
kómen van de chemische vervuiling van opperEen gekozen parlement is een sterker parlement.
Sinds 1973 zijn er actieprogramma's van
vlaktewater en voor de kwaliteit van het water dat
U weet dus: straks meedoen aan de
de Europese Gemeenschap om ons leefmilieu te
bestemd is voor drinkwater.
Europese verkiezingen.
Zo neemt de EG deel in het Rijnakkoord.
"

STREMMING

)

—

Het adres voor N.-Ned.:

BOUWMAN BV

251841

WAT WIJ U NIET VERKOPEN IS

,

.

En natuurlijk ruitshirts, alle maten, diverse tinten

366781

keukenapparatuur, porselein, bestek, koeling e.d.

Moet leuk zonodig duurder zijn? Nee zeggen wij, kijk maar.
Wikkelrok (héél nieuw) met vrolijke figuurtjes. Felle kontrast,

Mozamtr.so
Telefoonosloo-

(ook donderdagavond en zaterdag open)

Wij hechten

De nieuwe broek heeft 'n rechte pijp en is van ijzersterk
denim. Jeansmodel. Maten 116-176.

Leeuwarden
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GEVOLMACHTIGD KANTOOR
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Kom op voorEurnpa.

Doe mee aan de Europese verkiezingen op donderdag 7juni/j^\\

Publikatie van het Nationaal Comité Rechtstreekse Verkiezingen Europees Parlement, Alexanderstraat 2,2514 JL 's-Gravenhage. Tel. 070-63 59 52.
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opmerkelijke
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1111 varianten sierbestrating
we bedoelen maar;
er zijn al gewassen sierbetontegels
v.a. 18,50 per 2 (incl. BTW) en andere
sierbestrating in vele maten en uitvoeringen.

m

MW

Van 100% katoen. In visgraatdessin.

In bleu, naturel, caramel, kerry-geel

f
È;

ƒ

en steenrood. Merk: He-Man.

ƒ

Alleen deze week van 42,-voor 36,--
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Chili MANNENMODE fff

1

\

Showroom

\

f
M

0

/

adverteert

opritverfraaiers
gezocht

open: maandag t/m vrijdag 8.30-17 00 uur, donderdag

19.00-21.00 uur,

zaterdag

10.00-17.00 uur

mees bouwmaterialen n.v. Atil
voor vakman en zelf bouwer#liu

\

\

Q

Volop parkeerruimte aanwezig.

U bent ook welkom

in
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Groothandelscentium Groningen Telefoon 050- 18 86 11

onze showrooms te Ernmen en Zwolle

Schitterend Quartz horloge
voor nieuwe Amro spaarders.
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roestvnistalen kast

elektronisch uurwerk
roestvrijstalen band
garantie: 2 jaar
'/

:
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Met dit digitaal Quartz horloge
heeft u een bijdetijds vormgegeven
l'l
F
kleinood om de pols. Het geeft exact
uur, minuut, seconde en datum aan.
U kunt trouwens kiezen tussen
een robuust heren-of een elegant
j

j

itt

de horloges geldt: zolang de voorraad Strekt
nieuwe systeem van dagelijkse
1 renteberekening betekent rentevoordeel voor u.
11
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De Amro Bank is er vooralle spaarders. (ÖJ
1ii,.,,é iinmii{kliii

inNOOKP

"\

Hoekomt u aan dit horloge?

Nieuwe spaarders die in de actieperiode een spaarrekening openen
(minimale inleg f 15,-) kunnen één

1

i

j

dameshorloge.
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II kunt bezuinigen op uw verzekeringspremie
zonder te bezuinigen op de kwaliteit....

p^éljo!!
NB

Natuurlijk biedt de OVVM een volledig autoverzekeringspakket vanaf WA tot All-Risks, zodat uer
type-nieuwprijs, en W.A.- en AH-R.sksprem.e, be.de
vQOr e|Re gewenste autoverze kering terecht kunt. Ook
me
o no-c aim.
a)s u bjjp assenc je verzekeringen wenst zoals
ongevallen-inzittendenverzekermg,
Kijk eens hoeveel u bespaart met een OVVM Allrechtsbijstandverzekering, caravanverzekering e.d.
Risks autoverzekering of W.A.-verzekering.
Werkelijk OWM-autoverzekeringen zijn zo goed
Ook als uw auto hierboven niet is afgebeeld
als de beste verzekeringen, maar wèl een stuk
verstrekken wij u vanzelfsprekend graag vrijblijvend
voordeliger. Zij bieden u de gelegenheid om zonder
opgave van de premie voor uw eventuele OVVM
cijfers
..pi) n en veel moeite, zeg maar om ongemerkt aardig
Die
autoverzekering.
vertellen u zwart op wit
hoeveel U bezuinigen kunt.
wat te bezuinigen.
Dat geldt feitelijk ook voor al uw andere
Wat de kwaliteit van de OVVM autoverzekeverzekeringen. Want de OVVM heeft een kompleet
ringen betreft kunnen wij u ook geruststellen. Want
verzekeringspakket met o.a. uitgebreide
ondanks de lage premie is de dekking bijzonder goed.
gevarenverzekering voor woonhuizen en inboedels,
Voor het eerste halfjaar geldt bij „total loss" de
nieuwwaarde clausule en voor de volgende 30 maanden arbeidsongeschiktheidsverzekering, W.A.-verzekering
voor partikulieren, levensverzekering, enz. Stuk voor
is er een gunstige vaste afschrijving van toepassing
stuk verzekeringen die zo goed zijn als de beste en
Bij All Risks- en W.A. extra wordt er geen eigen nsiko
blijft
bij
ruit-,
branden
diefstalschaden
en
toch
heel wat voordeliger.
ingehouden
de korting voor schadevrij rijden bestaan
Ook is de service vlot en komt het op uitkeren aan, dan
Informeert u eens naar de vele aantrekkelijke
mogelijkheden van OVVM's verzekeringen dmv. de
is de afwikkeling snel en korrekt
■

'

De bij de auto s vermelde gegevens zijn resp.: auto.

..

,

?r==a
nevenstaande bon Wij zenden u dan geheel
vrijblijvend volledige dokumentatie toe En komen u
desgewenst bezoeken.
De OVVM is een onderlinge verzekeringsmaatschappij
met de aansprakelijkheidsvorm u.a., waarbij de
mogelijkheid tot een naheffing is uitgesloten.
Stuur de bon in een envelop
zonder postzegel naar: OVVM, Machtiging nr. 143,
9700 WB Groningen
_

"
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uvvm ainoverieKeriïHjen,

W
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iD Na afspraak Wl , lk gaa rne geheel vnibhivend bezoek
□ Stuurt u mi) geheei vnjbiiivend nadere dokumentatie over
I □ owm autoverzekering
I d owm mzittendenverzekenng
OWM rechtsbijstandverzekering
I

j

JI DG
ïI D owm

p

OWM uitgebreide gevarenverzekenng woonhuizen/inboedels
OVVM WA verzekering bednit/particuher
arbeidsongeschiktheidsverzekering
poliscon,role

M.

SO\/\/IV/l
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OVVM onderlinge verzekenngs
maatschappij u.a

(aankruisen wat gewenst wordt)

Kantoren:
| naam
Groningen
Veendam
Stadskanaal
Martinikerkhof 32 Molenstreek Y3
Hoofdstraat 62A
Tel. 050-188022 Tel. 05987-15939 Tel.. 05990-12239 |
Na kantooruren: tel 050-778228,05987-13036 en 05160- |
■ plaats
2927

jlnjhtr
LmmhUla UAHalnMiiMiiiiLlfal
een amlamlaal
slechts Aam
onderdeel ■■■«
uw irms Kompiete
uit AlflfiiV
vetTeKenngspaiciceT
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Vu ' de bon ' n en s,uur hem ' n een enveloppe zonder p s, ze 9ei naar
°
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Gangen
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STICHTING ALGEMEEN WELZIJNSFONDS
VOOR GEESTELIJK EN LICHAMELIJK MISDEELDEN
TE GRONINGEN
Van de obligatielening 1961 van genoemde stichting
zijn de navolgende

OBLIGATIES UITGELOOT

I

schildersbedrijf jac bijl4zn

m

korenstraat 6 groningen

ffjw

groningen

nrs.: 4-5-15-51 A-51 B-51 C-51 D-51 E-51 F-51 G-51 H-51 1-51 J.
Vanaf 15 mei 1979 kan bij de Algemene Bank Nederland
NV te Groningen of bij haar bijkantoren tegen overgave
van de desbetreffende obligatie uitbetaling plaatsvinden.
Van genoemde lening zijn tot dusverre nog niet verzilverd de obligaties nrs.: 60 D-60 F-60 G-59 I-52 B-52 G-52
H-52 I.

I

050-257760^

M

A

rijMH'lrf tfll fJd ']
11 JLLI

rM
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theater geert
teis
telefoon
stadskanaal

Poplin jack. Van polyester/katoen.
In off-white, écru, beige en navy.
Maat 176:58,-. Maat 116:
54,Knooppolo. Van 100 , katoen.
Afgebiesd in kontrastkleur. In bruin,
naturel, camel, navy en groen.
1
' Maat 176:15,-. Maat 116:
11,—
Cotelé bandplooi jeans. Van 100
katoen. In licht-beige, bamboo en
brique. Maat 176:40,-. Maat 116: 36,.

Piqué polo. Van 100 - katoen.

Met schouderprint. In licht-groen,
camel en bnque. Maat 176:19,-.*
Maat 116:
17,Visgraat jeans. Van 100 katoen.
Met sierstiksels en steekzakken.
In naturel, maïs, blue en brique.
Maat 176:36,-. Maat 116:
3Q
_

,

-

'

Poplin jack. Van polyester/katoen.
Met klep- en steekzakken.
In off-white, écru, beige en navy.
56,Maat 176:60,-. Maat 116:
V-hals pullover. Van 100 o katoen,
Met keperband. In naturel, lichtgroen, bnque en navy. Maat 176: 21,-.
Maat 116:
ï7
Canvas jeans. Van 100\ katoen.
Westernmodel met rivets.
In off-white, camel, geel en blue.
Maat 176:33,-. Maat 116:
29,_

_

_

'

Opmerkelijke mode voor jongens van 6-16 jaar.
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05990-13600
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Kofïïemelk
in de koffie.
Kleine moeite, "ïfcÉD
groot verschil. Wp
—^—^—^
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Zevende blad

Dooper leidt Leo D
opnieuw naar triomf

Vier koplopers in domkompioenschap

De Boer bluft Wiersma af

Cream Crackers uit Groningen is er niet in
geslaagd om ook maar enigszins te inponeren in de hoofdklasse tennis. Zaterdag
werd thuis op ondubbelzinnige wijze verloren van Jaagpad uit Amsterdam (0—11)
en gisteren kwamen de debutanten in deze
„eerste divisie" niet verder dan 2—9 in en
tegen Eindhoven (ELTV).
Door deze forse nederlagen is Cream Crackers al direct rode lantaarndrager geworden
en degradatie lijkt nu reeds onontkoombaar.
De koploper in poule twee van de hoofdklasse
staat fier boManege uit Apeldoorn
venaan door overwinningen op ELTV (10—1)
en Jaagpad (9—2).
De oorzaak is niet zo moeilijk vast te stellen
aldus teammanager Eildert Stijkel: „Overal
in de eredivisie en hoofdklasse wordt al op
gravel gespeeld sinds begin april, terwijl wij
vrijdag slechts één uurtje mochten trainen."
Het is niet de eerste keer dat de gemeentelijke
tennisbanen niet tijdig afgeleverd konden
worden. Vorig jaar bereikte de gemeente een
record, de banen konden niet op de eerste
competitiedag gebruikt worden zodat het hele
programma op Corpus den Hoorn afgelast
moest worden. Dat dit zeker op hoger niveau
—

—

De Groninger Paas-prijs. het internationale hoofdnummer van de draverijen
op de Groninger Stadsparkbaan, heeft opnieuw een overtuigende zege opgeleverd
voor de favoriete combinatie Leo D-Luut Dooper. Dit duo liet het weer op de

schikbare speeltijd deze keer slecht verdeelde. Een aantal foutjes van Clerc nog
daarbij gaven Jansen de gelegenheid
winnend voordeel te behalen. Bronstring
incasseerde zijn derde nederlaag, maar
staat desondanks met één punt minder
nog hoog genoteerd. Hij speelde ditmaal
een slechte partij, die Frank Drost
tenslotte met een combinatie besliste.
Uitslagen zevende ronde: Van Aalten-Van der
Wall-I,Jansen-Drostl-I,Deßulter-Wiersmal-1,
Boom-Clerc 0-2. Hooijberg-Bastiaannet 0-2,
Bronstring-van der Borst 2-0. Stokkel-De Boer 0-2.
Na zeven ronden is de stand aan de kop: 1.
Wiersma 10 pnt; 2-3 Boom en Bronstring 9.
Achtste ronde: De Boer-Wiersma 2-0,
Bronstring-Drost 0-2, Boom-van der Wal 0-2,
Clerc-Jansen 0-2, Bastiaannet-De Ruiter 1-1, Van
der Borst-Stokkel 0-2. Hooijberg-van Aalten 1 -1.
Stand: 1. Wiersma, Van der Wal. Jansen en De
Boer 10 pnt; 5. Bastiaannet, Bronstring en Boom 9;
8. Drost, De Ruiter en Clerc 8; 11. Stokkel 7; 12. Van
der Borst 6; 13. Van Aalten 5; 14. Hooijberg 3.

eindsprint aankomen. Zonder tegenstand van betekenis finishte de 9-jarige ruin
als eerste voor de buitenlanders Fagotin d' Eté en Fil d'Or.

•

JOHANDEBOER
alles of niets...

...

Debutant Jos Stokkel boekte zijn
tweede zege. Van der Borst had wel wat
voordeel, maar de dammer uit Hooge-

zand verraste zijn opponent met een
gambiet en kreeg beslissend materiaalvoordeel.

Cream Crackers
zwaar onderuit
parten speelt blijkt wel uit bovenstaande
uitslagen. Daarbij komt ook nog de gedwongen inactiviteit van Debbie Stewart, waardoor de afgang wat milder genoemd mag wor-

den.

Over de wedstrijden is weinig te vermelden.
In Groningen won alleen Jaap Temmink één
set
van Ton Schmidt (6—7, 6—4, o—6)
en behaalden Max Oolders en Jan Mulder tegen het duo Paul van Geuns/Gerbrand Appelboom een „drie-setter". Dit Amsterdamse
dubbel won vorig seizoen vier A-toernooien en
de uitslag 5 —7, 6—l, 3—6 mag dan ook alleszins redelijk genoemd worden. In Eindhoven
haalde Hans Dijkstra de eerste winst binnen
—

—

Alle andere partijen gingen verloren.
Na twee wedstrijddagen is de stand: 1. Manege 2-6, 2. Jaagpad 2-3, 3. ELTV 2-3, 4.
Cream Crackers 2-0.

•

HANS DIJKSTRA

DOS' 46 verkleint achterstand
Portisch aan kop
in schaaktoernooi
De Russische wereldkampioen Anatoli
Karpov heeft in de vierde ronde van het internationale schaaktoernooi van Montreal
zijn landgenoot Boris Spasski verslagen en
is daardoor opgeklommen tot de tweede
'plaats op de ranglijst.
Spasski, zelf een oud-wereldkampioen,
stond vanaf het begin van de partij slechter en
moest na enkele minder goede zetten in het
eindspel opgeven. Na vier ronden gaat de
Hongaarse grootmeester Lajos Portisch aan
kop in dit toernooi over achttien ronden waarin tien van 's werelds beste schakers om een
prijzenpot van in totaal 110.000 Canadese
dollars strijden.
Ook de partij tussen de Tsjech Vlastimil
Hort en de Nederlandse grootmeester Jan
Timman werd afgebroken. De vroegere Russische wereldkampioen Michael Tal speelde
in de gierde ronde remise tegen de Westduitser Robert Hübner.
De resultaten van de partijen uit de vierde ronde
zijn: Anatoli Karpov (Sov)
Boris Spasski (Sov)
1-0, Vlastimil Hort (Tsj)
Jan Timman (Ned) afg.,
Lubomir Ljubojevic (Joe) Lubomir Kavalek (Vst)
Michael Tal (Sov)
afg.. Robert Hübner (Wdl)
Vi-Vi, Bent Larsen (Den)
Lajos Portisch (Hon)
0-1.
De stand na vier ronden is: 1. Portisch 3,5 punten; 2. Karpov 3; 3. Tal 2,5; 4. Ljubojevic 2 1 afg.;
5. Hübner 2; 6. Spasski 1,5; 7. Timman, Hort en Ka—

—

—

—

—

+

valek ieder 1 /1; 10. Larsen 0.5.

Hockeydames gestuit
De overwinningenreeks van de Nederlandse hockeydames is op de tweede dag van
het vierlandentoernooi in Glasgow afgebroken. Na negentien zeges troefde GrootBrittannië Oranje in de twintigste interland
onder coach Huib Timmermans met 3-2 af.
Door een overwinning met 6-0 op Spanje op
de laatste dag eindigde Nederland als tweede
achter Groot-Brittannië, dat de Verenigde
Staten met 2-1 versloeg.
1. Groot-Brittannie
2. Nederland
3. Ver.Staten

4. Spanje

3 3 0 0 6 8-3
3 2 0 14 10-4
3 10 2 2 4-4
3 0 0 3 0 0-11

nog best tevreden zijn.
De strakke wind maakte dat de score tot de
rust aan de lage kant bleef: 3 —l. Voor DOS
scoorden in die periode Albert Lucas en Gerjan Smit (2x). Stanfries kon daardoor zijn in
vergelijking met de eerste competitiehelft onmiskenbaar dalende prestatiecurve nog wat
camoufleren. Maar de Drentse doelpuntenmachine kwam na de rust wel goed op gang.
Alleen bij 6—l (doelpunten Guus Oosting 2x
en Albert Lucas) haperde het even en kon
Stanfries na twee benutte strafworpen weer
even dreigen.

Harry Dassen, ingevallen voor Jan Glimmerveen, doorbrak de tijdelijke impasse.
Eerst forceerde hij een strafworp. die echter
door Gerjan Smit werd gemist, later scoorde
hij zelf uit een doorbraak. Door Willem Dekker (2x) en Herman van Gunst stoomde DOS
daarna moeiteloos door naar 10—3.

De grote verliezers in de promotieklasse C
waren LDO en Nic. Vooral LDO zal met gemengde gevoelens aan het paasweekend
terugdenken. Het gelijkspel tegen DKOD
(7—7) kan de ploeg van Hillie Muggen het
kampioenschap kosten, temeer daar de
wedstrijd van de waarheid tegen SCO
eveneens onbeslist eindigde: 3—3. Wanneer
SCO nu zonder misstappen en die heeft het
zijn weg vervolgt,
tot nu toe niet gemaakt
binnen
bereik.
overgangsklasse
dan is de

scoorden: Anno Sloot (3x), Roel Heuker, Joop
Platje en Tineke Geubels.
De standen zijn: Overgangsklasse B: Wordt
Kwiek 11-20; DOS '46 11-18; HKVIO-11; As,ko 10-9; KVS en Die Haghe 11-9; Trekvogels
12-9; Stanfries 10-8; Het Zuiden 11-5.
Promotieklasse C: SCO 12-22; LDO 11-19;
BW Heerenveen 10-12; WWMD 12-12; ODK
11-9; DKOD 11-8; Nic. 11-7; Goorecht 11-6;

De uitslagen:
Overgangsklasse B: DOS'46-Stanfries 10-3. Promotieklasse C: DKOD-LDO 7-7, Nic.-ODK 6-7,
LDO-SCO 3-3. Rcs. Hoofdklasse B: Naas 2-Asko 2
afg.
District Noord: IA: Drachten-Ritola 6-10 (Ritola kamp.). V. en V.-Nij Libben 5-5, 1B: DESEmmen 8-7, 2A: CSL-De Hoeve 4-3, 3B: AKCHarkema 3-12, 3C: Sparta-ODA 8-4, VDW-TFS
6-1, Wêz Fluch-Vitesse 8-3. Halen-Blauw Wit '31
4-3. Bes. 1: SIOS 2-Stênfries 2 3-6, Nic. 2-Asko 3
6-6, LDO 2-B.VV. Heerenveen 2 6-4, Wordt Kwiek
3-ODK 2 6-4. Bes. 2: Asko 4-Noveas 2 8-8, De Pein
2-Kinea 2 5-7. Jun.: Drachten-Asko6-8.

Coronel vijfde in Zandvoort
de slotfase net voor laten gaan. Winnaar van
de wedstrijd werd Kees Siewbertsen.
Geerlof Stam, eveneens uit Groningen afkomstig, kwam uit in de Renault Alpine 5 categorie. Evenals tijdens de trainingsrit eindigde hij na twaalf ronden
op een vierde
plaats.
—

In Wolvega's internationale sprintnummer was Jaspis du Bois oppermachtig. Rijder Cees Imming stuurde de Quicksilver
S-zoon vanaf de start moeiteloos naar de
kop en had het veld volkomen onder controle. Een verbetering van het baanrecord zat
er toch al niet meer in.
Fiyoo dook in de laatste bocht achter de leider op, maar die gaf geen krimp en won
tenslotte met overmacht in de kilometertijd
van 1.19.8. Na Fiyoo finishte Evento als derde, doch de hengst werd in het zicht van de finish wegens onregelmatig draven uit de strijd
genomen, zodat Meastro Cavaljos de derde
prijs in de wacht sleepte.
WAY TO STAY-PRIJS. leafd., 1900 m: l.Sergio
Fortuna (R. Pools) 1.25.1, 2. Singel Belle, 3. Renette
üzar. Winn 1.60, pi 1.30 1.80 3.90, koppel 4.90, trio

SSS 11-4.

Raymond Coronel uit Groningen is tijdens
wedstrijden op het circuit van Zandvoort met
een Opel Commodore als vijfde gëindigd in de
produktie toerwagens boven de 2500 cc. De
Groninger lag gedurende de gehele race op een
vierde plaats, maar moest Rob Slotemaker in

toen Jan Obermeyer met zijn opkomende
Meindert O achter het sulkywiel van Okos
bleef steken. Beide paarden konden niet
meesprinten en moesten genoegen nemen met
de vierde en vijfde plaats.
In het openingsnummer had Snel E zich,
ondanks zijn ongunstig startnummer, al gauw
van een goede uitgangspositie verzekerd achter de leider Sibbo Hendrik. Deze sprong in
galop en werd uit de strijd genomen. Roelof
Kromkamp stuurde zijn Snel E naar voren en
ging moeiteloos als eerste over de streep voor
Roxane en Rennie d'Aster.
Ook de Palmpaas-prijs kwam gemakkelijk
op naam van Roelof Kromkamp. Hij leidde
zijn Single Belle snel naar het front en nam
meteen de vlucht. Dat bleek beslissend, want
geen van de overige deelnemers bleek bij
machte om de vluchteling terug te halen. Ver
buiten bereik van het veld finishte Single Belle als eerste voor Real Formosa, die Stijntje T

Moeiteloze zege
Jaspis du Bois

voor Het Groninger team. In een marathonpartij van drie uur versloeg Dijkstra de Jonge
Paul Dürr met 6—7, 6—3, 7—9. Het tweede
punt kwam op naam van Renée Nijsseen Max
Oolders. Zij versloegen Bas Vletter en nationaal jeugdkampioene indoor Mariene de
Wouters met 7—5, 5—7, 6—4. Vooral in de
beslissende set werd het spelpeil beter, omdat
de spelers aan de gravelbaan begonnen te
wennen.

De korfballers van DOS' 46 hebben het paas-inhaalproßramma benut om de
achterstand op lijstaanvoerder Wordt Kwiek nu ook feitelijk op slechts twee punten te brengen. Stanfries kwam er niet aan te pas en mocht met de 10—3eindscore

Okos vertrok snel en kreeg al gauw Meindert O aan zijn zijde, terwijl Java in een goede
positie achter dit tweetal opereerde. Het veld
schoof dicht ineen. Geleidelijk verbeterde
Luut Dooper zijn positie en bij het uitkomen
van de laatste bocht spurtte zijn paard voluit.
Fagotin d'Eté greep het wiel van Leo D, maar
kon de ruin niet serieus bedreigen. Okos viel
terug en kwam helemaal in moeilijkheden

—

,65.60.
WORTHY DEAN-PRIJS, 2240 m: 1. Renata
Morgan (H. Schoonhoven) 1.26.1, 2. Permit, 3. Suze. Winn 7.00, pi 1.80 3.00 1.50, koppel 67.00, trio
1180.60.

'

Paasverrassingen zijn ook in het toernooi om het Nederlands damkampioenschap met kwistige hand rondgestrooid. Vooral in de gisteren gespeelde
achtste ronde, met vijf overwinningen, waarbij die van Johan de Boer op Harm
Wiersma, waarmee de Amsterdammer tot paashaas kon worden uitgeroepen.
Had de onttroonde wereldkampioen na de zaterdag gespeelde zevende ronde alleen de leiding kunnen nemen door een remise tegen Jan de Ruiter en verlies van
Gerrit Boom tegen Evert Bronstring, na de maandag gespeelde zitting gaan maar
liefst vier spelers met elk tien punten op kop.
wereldkampioen tenslotte in een neder's Morgens in de trein op weg naar de
gezegd:
laag
had
De
Boer
het
al
moest berusten. Een uitstekende
speelzaal
verrichting
remise
kan
niet.
van de Amsterdammer, die
ik
Ik open
spelen
„Op
alles
door
deze
derde
achtereenvolgende overof niets." En zo
met 35-30 en speel
winning mede op kop kwam.
kwam er een zeer spannende opening op
het bord waarin Wiersma aanvankelijk
Ook-Jannes van der Wal en Hans Janwel het betere spel had. In het midsen speelden zich in voorste positie. In
denspel echter vlocht De Boer een comeen half open klassieke spelkarakbinatie in de stelling, waardoor Wiersma
teristiek had Van der Wal voordeel behaald en beschikte tenslotte in een geslogedwongen werd zijn strategie te herzien. De Boer kwam in het voordeel en
ten klassieke stand juist over de laatste
zijn
positie
kans
steeds
meer
geom
zet. Voor Boom de tweede nederlaag.
zag
wicht te geven. Zo zelfs dat de oudJansen won van Clerc, die zijn be-
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UNIMEL B-PRIJS, 1920 m: 1. Sally Ashton (H.
Hamming) 1.27.9, 2. Petra Admiral, 3. Shirley Suprème. Winn 4.60, pi 2.304.002.60, koppel 139.70.
SCEPTREPRIJS, Ie afd., 1900 m: 1. Onno Silk
lA. de Wrede) 1.21.8, 2. Kasper Mac, 3. Nejis. Winn
4.10. pi 2.402.8011.70. koppel 15.50, tri0672.00.
MCKY NORTON-PRIJS, 1920 m: V. Maroon
Hanover (T. Sxeding) 1.26.3, 2. Penny H, 3. Paulien
Laren. WinnB.lo, pi 1.901.601.50, koppel 13.40.
L'RIOSIS P-PRIJS, 2240 m: 1. Oswald (A. de
Wrede) 1.23.4, 2. Nieck, 3. Midas W. Winn 2.80, pi
1.60 1.704.10, koppel 4.90, trioB3.Bo.
WOLVEGAS SPRINTERS-PRIJS, 1600 m: 1.
Jaspis du Bois (C. Imming) 1.19.8, 2. Fiyoo, 3.
Maestro Cavaljos. Winn 2.50, pi 1.30 1.50 1.60, koppel 3.90.

SCEPTRE-PRIJS, 2e afd, 1900 m: 1. Pandora
Komo (J. Oosting) 1.23.2. 2. Oh Yoy Aster, 3. My
Lady. Winn 1.70, pi 1.203.402.10, koppel 17.90, trio
208.40.
STAR PERFORMER-PRIJS, 2620 m: 1. Ramon
Swmmer (H. Maring) 1.26.0, 2. Onyx, 3. Rhythm di
Robles. Winn 5.20, pi 2.201.90, koppel 10.70.
Totalisatoromzet f243.658.—.

in het zicht van de finish de derde plaats ontnam.
De uitslagen waren:
PAASVUUR-PRIJS, 2300 m: 1. Snel E (R. Kromkamp) 1.26.2, 2. Roxane, 3. Rennie d'Aster. Winn
3,50. pi 2,40 4,10 3,40, koppel 32,40, trio 541,50.
PALMPAAS-PRIJS, 2260 m: 1. Single Belle (R.
Kromkamp) 1,26.8, 2. Real Formosa, 3. Stijntje T.
Winn 5,00, pi 1,802,302,10, koppel 32,10.
EIERTIKKEN-PRIJS, leafd., 1800 m: 1. Pampa
(J. Oorthuysen) 1.24.1, 2. Roaalien, 3. Racy Simabru. Winn 5,10, pi 1,80 2,10 2,60, koppel 15,00. trio
229.20.
PAASHAAS-PRIJS. 2260 m: 1. Renvogel (A.
Mollema) 1.24.1, 2. Sinai, 3. Royce di Robles. Winn
2,80. pi 1,401,201,20, koppel 3,10.
PAASEI-PRIJS, 2300 m: 1. Petra Hagheweybe
(G. de Jong) 1.24.6, 2. Olf Rozenhoot, 3. Nangka.

Winn 8,70, pi 2,70 2,20 2,70, koppel 26,00. trio
656.30.
VLOGGELEN-PRIJS, 2260
1. Pepyn Bush (J.
v. Doovcweerd) 1.24.2, 2. Menno Surprise, 3. Narcis
G. Winn 1.60, pi 1,602,50, koppels,Bo.
PAASBROOD-PRIJS, 1700 m: 1. Nancy Holwandia (B. van Klaveren) 1.21.6,2. Marioca, 3. Miltiades. Winn 4,—, pi 1,90 3.10 1,60, koppel 32,90,
trio 202.50.
GRONINGER PAAS-PRIJS,226Om:I.LeoD(L.
Dooper) 1.22.1, 2. Fagotin d'Ete, 3. Fil d'Or. Winn
2,20, pi 1,703.00, koppel 9,50.
KIERZOEKEN-PRIJS, 2300 m: 1. Oleander L
(W. Poraius) 1.24.3. 2. Penny Y, 3. Nero van Enter,
Winn 2,50, pi 2,401,901,80, kopp. 5,60, triool, 10.
EIERTIKKEN-PRIJS, 2e afd., 1800 m: 1. Petite
Domuen (C. Hetteling) 1.23.2, 2. Rosette d'Almere,
3. Paulina H. Winn 10,10, pi 2,60 2,20 3,30, koppel
25,80.
Totalisatoromzet f327.028,—.

m:

Tracey Wickham
ster zwemgala
De traditionele internationale zwemwedstrijden in Londen werden beheerst door
de tweevoudige wereldkampioene uit Australië, Tracey Wickham. Met vijf overwinningen, de 200 meter vrije slag in 2.02,89, de
400 meter vrij in 4.13,17, de 800 meter vrij in
8.40,69 en de beide vlinderslagnummers in
resp. 1.02.86 en 2.15.48 was zij de onbetwistbare koningin van de zwemgala. Daarnaast
demonstreerde de Russin Lina Katsjoesjite
met een schitterende 2.31,95 op de 200 meter
schoolslag haar grote klasse.
Van de Nederlandse zwemploeg behaalde
Rijnzwemster Annelies Maas het beste resultaat. Zowel op de 200, 400 als 800 meter vrije
slag eindigde zij als derde in resp. 2.04,79,
4.20,28 en 8.58,37. Ook op de sprint kwam de
kleine Wageningse met 59,61 seconden tot een
acceptabele prestatie. Bij de heren was het
wederom Fred Eefting die te kennen gaf dat
hij zijn doel: de Europese top, wil bereiken.
Met twee derde plaatsen op zijn sterkste
afstanden, de 100 en 200 meter rugslag in
resp. 59.75 seconden e'n 2.08,43, toonde hij
aan zich thuis te gaan voelen in het hoge gezelschap. Berber Kamstra van DZPC (Drachten) was matig op dreef met 2.10,02 op de 200
vrij (een achtste plaats) en 59.69 op de sprint,
waarmee zij zevende werd.
De Nederlandse jeugdwaterpoloploeg is
het
internationale toernooi in Genua als
in
vierde geëindigd. Winnaar werd Italië.
—

De Analistenschool uit Groningen is de nieuwe
nationale „studenten"-kampioen microkorfbal geworden. Op het sterk bezette titeltoemooi in de Groninger sporthal Selwerd eindigde de R.U. Utrecht
als tweede en werd het team van de lerarenopleiding
Übbo Emmius, eveneens uit Groningen, derde.
—

Duitse ijshockeyploeg

—

zorgt bijna voor stunt

—

Nic. had de wedstrijd tegen ODK willen benutten om de gevarenzone te verlaten. Het
pakte heel anders uit: 6—7. Nu blijven de
Groningers de hete adem van Goorecht en
SSS voelen. Trainer Flip van der Laan had
geen goed woord over voor het spel van zijn
ploeg. Het optreden in de tweede helft was een
doorn in het oog, toen een zeker lijkende 5 —2
voorsprong uit handen werd gegeven 5—7.
Van der Laan: „Een aantal spelers kwam lang
niet tot'een voldoende. Met een halve ploeg
kun je nu eenmaal niet winnen. We hebben
hopeloos geblunderd." De eerste aanval
kwam in de laatste tien minuten, toen de sfeer
binnen de lijnen op scherp stond, niet verder
meer dan de aansluitende treffer. Voor Nic.

Het toernooi om het wereldkampioenschap ijshockey in Moskou (A-groep)
heeft zondag de eerste grote sensatie op een haar na gemist. West-Duitsland na-

melijk liet de mogelijkheden ongebruikt de Sovjet Unie een gelijk spel te ontfutselen. De Duitsers verloren met 2-3 (0-2, 2-1, 0-0) waarbij Reindl, Philipp en
Egen in de laatste periode de kans op de gelijkmaker misten.

De Duitse verdediger (vallend) brengt zijn doelman Sutter in de problemen als hij in zijn val het doeltje laat kantelen. Het gebeurde in het duel
met de Sovjet-Unie dat de Duitse ploeg ternauwernood de baas kon blijven.
#

De Sovjet Unie begon sterk en behield zijn
overwicht tot Zach, dank zij een fout van'
doelman Misjkin, de achterstand tot één
doelpunt terugbracht. Van dat moment
verdween iedere lijn uit het spel bij de Sovjet
Unie. De doelpunten werden gemaakt door:
Sovjet Unie: Petrov, Sjloektov en Sjarlamov,
West-Duitsland: Vacatko en Zach.

Tsjechoslowakije heeft opvallend weinig
moeite gehad met de eerste zware tegenstander. Canada. Door Hlinka, Duris en Ebermann namen de Tsjechen voor een uitverkocht Loesjniki-stadion in Moskou de leiding met 3-0, voordat Payne het eerste doelpunt kon maken voor de Canadese ploeg. In
•de slotfase van het duel profiteerde Bubla van
een numerieke meerderheidssituatie in de
derde periode en bepaalde de eindstand op

4-1.

Positieve balans hockeyteam
den tot vrolijkheid voor de corpulente
bondscoach van de nationale hockeyformatie. Zijn pupillen leken immers in de Maleisische hoofdstad ten
onder te gaan in de zinderende hitte,
die de spelers naar adem deed snakken en elke stap op het effectvolle veld
te veel liet zijn.

•

.

.

WIM VAN HEUMEN
geslaagde tactiek. .

.

.

Op het zwaar transpirerende gezicht van Wim van Heumen brak zondagmiddag dan toch nog een bevrijdende lach door. Een dag eerder
was er in Koeala Loempoer weinig re-

Tegen de zonder enig verband spelende
ploeg van Kenia kon het al snel door de slechte leiding geïrriteerd rakende Oranje ternauwernood een gelijkspel (2-2) bemachtigen. Zorgelijk zag het Nederlandse kamp de
laatste wedstrijd van het internationale toernooitje, tegen Maleisië A, tegemoet. Dank zij
de tactiek van Van Heumen, het uitstekende
werk van doelman Pierre Hermans en hier en
daar het nodige geluk slaagde Nederland erin
Maleisië voor 4000 krijsende toeschouwers
met 3-1 terug te wijzen. Daarmee werd de serie van drie oefenwedstrijden in Koeala
L'iempoer. die vrijdag werd ingezet met een
winst van 5-1 op Maleisië B, toch duidelijk
positief afgesloten.
De Nederlandse spelers bleken op Eerste
Paasdag ineens geleerd te hebben in de tropi-

sche warmte de krachten beter te verdelen.
Tegen Kenia was daar geen sprake van geweest. In de rust, bij de stand 1-1, lag zeker de
helft van de ploeg amechtig in het gras, niet
bij machte nog een woord uit te brengen. In
schrille tegenstelling tot het vele gepraat
waartoe enkele spelers zich eerder hadden laten verleiden toen de Maleisische arbiter Solomon al vlot liet zien er niets van te begrijpen.

Er ging van alles mis met oranje. De achterhoede maakte vele fouten, de passes van
Leefers kwamen steeds bij een tegenstander
terecht, de middenvelders moesten te veel
verdedigend werk opknappen waardoor er
van aansluiting met de voorhoede geen sprake
was en Piet Gunning kon als linksbuiten Tom
van 't Hek (niet meegegaan om studieredenen) niet doen vergeten.

Met Roderik Bouwman in de spits was Nederland in de tweede helft iets gevaarlijker.
De Kenianen lieten zich overbluffen door de
lange rennen van de fitte HGC'er. Dat resulteerde na een kwartier in een treffer toen
Bouwman een voorzet van Gunning afrondde
(2-1). Het gaf Nederland echter niet de extra
impuls door te gaan. De Afrikanen, die wel

wat hitte gewend zijn, hadden meer uithoudingsvermogen en het wekte geen verbazing
dat Sikking nog een keer moest zwichten.

(2-2).

Defensief
Een dag later tegen Maleisië A bleek Van
Heumen gekozen te hebben vooreen systeem
met een dubbele voorstopper (Van der Staak
en Van Asbeck). De voorhoede telde slechts
twee vleugelspelers, Doyer en Borstlap. Een
zeer verdedigend concept, dat Van Heumen
als volgt verklaarde: „Ik wilde in de eerste
helft consolideren, in ieder geval alles achter
dicht proberen te houden. Na de rust mocht

Bouwman zich uitleven."

De opzet lukte. Uiteraard verschenen de
Maleisiërs de nodige keren voor het Nederlandse doel. maar daar bleek Hermans in
uitstekende vonb te verkeren. Vooral nadat
hij in de 22e minuut een venijnige tik tegen
het hoofd had gekregen weerde de Utrechter
zich alsof zijn leven er van afhing. Tien minuten voor rust nam Nederland de leiding door
Van Asbeck (1-0), maar twee minuten later
was het al weer gelijk, toen de Maleisische
scheidsrechter Joginder Singh zijn land-

genoten een strafbal toekende en
Gill geen fout maakte (1-1).

Avtar Singh

Toch zou Nederland nog met een
voorsprong de rust ingaan. Aanvoerder Ron
Steens pikte handig een pass van Van Heeswijk op, schudde vervolgens enkele Maleisische verdedigers van zich af en schoot hard
raak

(2-1).

Nieuwe impulsen
In de tweede helft mochten Bouwman en
Gunning voor nieuwe impulsen zorgen. Van
der Staak en Borstlap bleven aan de kant. Na
een kort offensief van Maleisië, waarbij Hermans zich wederom uitstekend weerde, bewees Bouwman zijn waarde. Eerst schoot de
Hagenaar nog tegen de paal, maar even later
mocht hij zijn stick juichend omhoog gooien
toen hij het laatste tikje gaf in derebound van
een lange corner (3-1). Bouwman, die driemaal één helft in actie kwam, werd daardoor
met vier doelpunten zowaar topscorer van het
toernooi.

Met gematigd optimisme mag Nederland
het toernooi in Perth tegemoet zien, dat
vrijdag begint. In groep A krijgt oranje op het
gloednieuwe astroturf achtereenvolgens India. Frankrijk, Canada en Australië te bestrij-

nu

den.

De eindstand van het toernooi is:
1 Nederland
3 2 1-0 5 10-4
3 2 0 14 5-6
2 Maleisië B
2 Maleisië A
3 10 2 2 3-4
4 Kenia
3 0 12 13-7

Na de eerste twee speeldagen lijken de
kaarten al te zijn geschud wat betreft de samenstelling van de te vormen kampioens- en
degradatiepoule. Rusland, Zweden, Tsjechoslowakije en Canada zijn in feite zeker van
de eerste twee plaatsen in hun groep. WestDuitsland, Polen, Finland en de Verenigde
Staten moeten uitmaken wie degradeert en
plaats moet maken voor Nederland, dat volgend seizoen zijn opwachting maakt in de Agroep.
Do uitslagen: Poule A: Rusland
Polen 7-0;
Rusland
West-Duitsland 3-2; Zweden
WestDuitsland 7-3, Zweden
Polen 6-5. Poule B: Canada Tsjechoslowakije 1-4;Canada Verenigde Staten 6-3; Tsjechoslowakije
Finland 5-0;
Verenigde Staten Finland 1 -1.
De standen: Poule A: 1. Rusland 2-4; 2. Zweden
2-4; 3. West-Duitsland 2-0; 4. Polen 2-0. Poule B: 1.
Tsjechoslowakije 2-4; 2. Canada 2-2; 3. Verenigde
Staten 2-1; 4. Finland 2-1.
—

—

—

—

—

—

—

—

Bouwhuis achtste
Manus Bouwhuis uit Hilversum is in de
strijd om het Europees kampioenschap der
beroepspikeurs afgezakt naar de achtste
plaats. In drie plaatsen kwam onze landgenoot het afgelopen weekeinde in actie. De
beste prestaties verrichtte hij in Berlijn, waar
hij een koers won en tweemaal tweede werd.
In het Deense Billund zaterdag en in We
nen kon Bouwhuis echter geen hoofdrol spelen. Vanavond wordt de strijd in Hilvi n
besloten met de Fin Korpi als leider (228.Ó
pnt.), de Duitser Wewering als tweede (204)
en Bouwhuis als achtste (158).
•

-
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urote Paassnow open Haarden
van 17 t/m 21 april

I
I

Kom nu kijken naar onze grote show van Artischouw Open
Haarden. Variërend van klassiek en romantisch tot modern.
Speciale Paas-aanbiedingen! Alléén van 17 t/m 21 april.

I
Onze kollektie is uniek. In één koop hebt u haard
en schouw. Voor één prijs. Die, net zo kompleet als in
onze showroom, bij u thuis wordt geïnstalleerd. In één
dag. Door ervaren schouwenbouwers, die eventueel
iËllisl
ook nog een rookkanaal bouwen.
Voor installatie geldt een vast tarief; u hebt dus
achteraf geen tegenvaller. U krijgt garantie op trek en aansluiting, ƒ

rgL
/lil

•

j

—
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Pieterman Glas B.V. is
toeleverancier voor
(gehard) glazen artikelen
voor o.a. industriële
toepassingen en huishoudelijke apparatuur. Er
werken ruim 100 mensen.
Het is een werkmaatschappij van Pieterman B.V. in
Schiedam met vestigingen

Uw schriftelijke reactie, waarin u kort
aangeeft waarom u meent voor deze
functie in aanmerking te komen, kunt u
richten aan onze bedrijfsdirecteur,
de heer H. Akkerman, Pieterman Glas 8.V.,
Houtwal 26, Postbus 11,
8430 AA Oosterwolde.
Een psychotechnisch onderzoek kan tot
de selectieprocedure behoren.

AUTOVERHUURBEDRIJVEN
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Langeleegte 15
Tel. 05987-17405

Vlolenstraat 5-7-9
Tel. 050-184498
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Hoogeveen: Kerkstraat 36-38W
Assen: Koópmansplein •Emmen: Noorderstraat 34-36

»»»»~P'

Groningen: Oosterstraat 48-54

KLEURKUKEN
ZONDER ZORGEN

Pixons
GRONINGEN

—

HERESTRAAT 56

Gevraagd voor spoedige indiensttreding

t*

voor woningbouw

1

Wij bieden:

11

Dan huurt u de totale Skala service, voor
het meest zorgeloze TV-kijken. Keus uit vele tientallen
modellen. Eventuele reparatiekosten zijn nooit meer voor uw
rekening. Service? ledere dag van het jaar, ook op zon- en feestdagen,
zelfs met kerstmis. Bel even op of kom eens langs. Vandaag naar Skala bellen
betekent morgen al 'n Skala TV in huis hebben. Eén week op proef.
Word ook één van de tienduizenden Skala enthousiasten.

Skala

Wij zijn een produktiebedrijf van kappa karton en papier
divisie, een samenbundeling van bedrijven op het gebied
van karton, papier en verpakkingen.
In 3-ploegendienst produceren wij diverse karton- en
papiersoorten voor de verpakkings- en grafische industrie.
Bij ons bestaat plaatsingsmogelijkheid voor:

mm.

een goed sociaal klimaat
hoog loon

■

een winstdelingsregeling

f

Sollicitaties te richten aan:

1

Installatiebedrijf

T. BREMAN B.V.
<TB>
Genemuiden
m
\

365 dagen service per jaar.

050-184348

Sasdijk 9,
Telefoon 05208-2525.

Herestraat 96 Groningen

bedieningsmannen
(18 jaar en ouder)
bij onze produktie-eenheden in 3-ploegendienst
Voor mensen met lts of mavo bestaat de mogelijkheid om
één dag per week in bedrijfstijd opgeleid te worden voor
het landelijk erkend diploma 'bedieningsvakman
procesindustrie'.
Ook zij die lts of mavo niet geheel afgemaakt hebben
kunnen na een voorbereidend jaar alsnog deze
vak-opleiding volgen.
Heeft u belangstelling of wilt u iets meer weten dan kunt u
zich wenden tot onze afdeling personeelszaken.
Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:

uwhmrt)
vakantie-

BV.CENTRAAL MAKELAARSKANTOOR

wnin^en?
B.V. Centraal Makelaarskantoor C.M.K. is een
jong makelaarskantoor in onroerende goederen
met een uitgebreide relatiekring, dat over een
landelijke keten van vestigingen beschikt,
om zodoende op dynamische wijze haar diensten
te kunnen aanbieden.
Voor haar activiteiten in Drente
vraagt zij een

bv carton- en papierfabriek 'britannia'
postbus 4, 9665 zg oude pekela (tel. 05978-3838)

■

■_

(dirtkt/

BEORIJF
BAKKER b.v.

leGronincien
vraagt met spoed

all-round
en halfwas

l

loodgieters
Van Wijk & Boerma Pompen BV. Groningen
Tel. (050) 139855 Telex 53027

Tel. 050-124764
of 05907-2179.

I
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/>Mrtfuli\
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LOODGIETERS-

Ë

vakbekwame loodgieters, }
electro- en
I
centr. verwarmingsmonteurs 1
Huur n Skala kleuren TV.

bv carton- en papierfabriek 'britannia'

Foto-Film-Electronica

raa

■

kappa

Kleur en kwaliteit

In 3 dagen klaar.

SPII: I I:RMAN
mimnüoi» ■■ ■■

,_„„

VEENDAM

GRONINGEN

«LV^meubelnieuws

Provincie Groningen

Wij bieden een goed salaris met
uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Reacties:

&*•

\S

Voor de juiste uitoefening van deze
functie achten wij enkele jaren ervaring in
een soortgelijke functie noodzakelijk.

Onze onderneming:

•
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Taakomschrijving:
plegen van overleg met produktieafdelingen omtrent de te volgen

—

VPDUI
VC

C

GALL b v

v

j

werkwijze
uittrekken van benodigde grondstoffen
en materialen
maken van tariefopstellingen die
leiden tot produktienormen
verrichten van onderzoekingen naar
werkmethodeverbeteringen
voorcalculeren van aanvragen ten
behoeve van verkoop.
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WONJiNINTOPFOKM
EENI I BEWIcJSVANGOEDE SMAAK
Üü-—.
Ocie nieuwe

werkvoorbereider/
calculator
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Pieterman Glas B.V. te Oosten/volde zoekt
op korte termijn een jonge enthousiaste
medewerker met tenminste MTS
(werktuigbouw of elektro) en het diploma
VOA-1 voor de functie van

gps»?

het neusje van de zalm
De meest voortreffelijke wagen voor de
Verhuur van: PERSONENAUTO'S
BESTEL- EN VRACHTWAGENS

Geopend: dinsdag t/m zaterdag 9.00 -12.00 uur en 13.00 17.00uur; vrijdag tot 21.00 uur

•

.

MERCEDES bestel 207 D (diesel)

IMJ 4RTISCHOIW ifl

Showroom: Molenweg 16 9231 HS Surhuisterveen Telefoon (05124) 1446

:

met de nieuwe
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barbecues. Voor de komende zomertijd!
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IN DAT GEVAL GAAT U NAAR GALL
Ons wagenpark is uitgebreid
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VERHUIZEN?
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Eén koop, één prijs, één dag!

*Ook leuke keus

■
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050-184444
en plaatseen
haasje in het

NIEUWSBLAOvu betROOROEN
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Hij zaj zelfstandig een uitgebreide kliëntenkring
van alle makelaarsdiensten moeten voorzien.

De f unktie biedt interessante mogelijkheden aan
personen tussen 27 en 45 jaar.
Een goede honorering en aantrekkelijke
arbeidsvoorwaarden worden geboden.
,

Een psychologische test kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.

Indien u voorafgaand aan een sollicitatie nadere
informatie over deze funktie wilt hebben kunt u
daan/oorbellen met de heer J.G. Huizinga,
tel. 050-349222, danwei met de direktie te
Eindhoven, telefoon 040 433577.
-

Schriftelijke sollicitaties dienen te worden gericht
aan de direkteur van BV Centraal Makelaars
Kantoor CMK, Postbus 722, 5600 AS Eindhoven.

I
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Wereldtijden zwemmers VS

Dubbel verlies Germanicus,
Rohda nu nieuwe koploper
Emmen-ROHDA 0-1
46 min. 0-1 Heskamp.

Scheidsrechter/W.

H. N. Bennink. Toeschouwers: 2000
Slecht ingrijpen in- de verdediging en onnodig balverlies op het middenveld waren zaterdag de belangrijkste Emmer tekortkomingen in het duel met de koploper. Verdediger Jan de Jong was een van de weinige
Drentse uitblinkers. Hij zorgde ervoor dat de
laatste linie slechts eenmaal doeltreffend

werd gepasseerd. Rohda verdiende deze treffer vooral op grond van beter veldspel. Omdat
de Emmer middenvelders De Hoop, Buis,
Van Braam en Heijne weinig initiatief namen, kwam er van serieus tegenspel niet veel
terecht. Alleen als verdediger Roossien mee
naar voren ging. ontstond er wat stootkracht,
maar zijn acties waren te spaarzaam om Rohda in de problemen te spelen. Emmen werkte
hard, maar de club miste in vrijwel alle linies
scherpte.

Steenwijk-Hoogeveen 0-0
Scheidsrechter/H. J. M. Roelofsen. Toeschouwers: 2000.
De beide ploegen toonden zich achteraf tevreden met het gelijke spel. Ook de veldverhouding gaf een evenwichtige balans te zien.
Er waren kansjes voor beide doelen. De aanvallers schoten echter te gehaast of te onzuiver. Steenwijk-speler Vonk kwam in de
tweede helft alleen voor doelman Klaster,
maar hij knalde hoog over. Aan de andere
kant zag Jan Smid een vrije trap op het nippertje tot hoekschop omgebogen.

Haaksbergen-Germanicus 2-1
15 min. 0-1 Vloedgraven, 20 min. 1-1 Brunnikreeft, 60 min. 2-1 Evers. Scheidsrech/er/J.
M. Kardol. Toeschouwers: 500.
Germanicus kreeg iets minder dan het
veldspel rechtvaardigde. De Coevordenaren
speelden niet slechter dan de thuisploeg,
maar een blundertje van goalie Mellema (hij
liet de bal los) vormde de inleiding van de

winnende treffers. In de slotfase probeerden
de Drenten met een offensiefje te redden wat
er te redden viel, maar toen miste de ploeg
van interim-trainer Ron Dellow geluk. Germanicus-speler Koel belandde in het arbitrale boekje, omdat hij zich beledigend uitliet tegenover een grensrechter.

Sneek-De Treffers 2-2
20 min. Jansen 0-1, 25 min. 1-1 Schuurmans, 40 min. 2-1 Schuurmans, 49 min. 2-2
De Jong. Scheidsrechter/A. J. H. Gudde. Toe-

schouwers: 700.
Sneek mocht beide handen dichtknijpen.
De Friezen ontmoetten een voortdurend aanvallende tegenstander, die herhaaldelijk voor
onoverzichtelijke situaties zorgde in het vij-

hoofdklasse b
andelijk doelgebied. Sneek moest zich noodgedwongen beperken tot snelle uitvallen. Deze tactiek leek na de eerste helft zelfs succesvol uit te pakken, maar latertrokken de oostelijken het meer dan verdiende winstpunt naar
zich toe.

Germanicus-ROHDA 2-3
20 min. 0-1 Leushuis, 33 min. 0-2 Velderman, 61 min. 0-3 Marsman, 83 min. 1-3 Timmer, 88 min. 2-3 Pelgrim. Scheidsrechter/G.
Helsma. Toeschouwers: 1500.
Koploper Rohda heeft veel minder moeite
met Germanicus gehad dan de cijfers doen
vermoeden. De oostelijken maakten in de
slotminuten nog angstige ogenblikken mee,
Hoewel de ploeg het duel grotendeels controleerde. Ondanks het gemak waarmee Rohda
de combinaties op de grasmat legde, moesten
er een paar fouten van doelman Mellema aan
te pas komen om het krachtsverschil in de
score tot uitdrukking te brengen. Mellema
(blijkbaar in een vormcrisis), beoordeelde na
twintig minuten een hoekschop verkeerd,
waardoor de bal ineens tegen het net belandde. Bij een 0-2 stand hield hij na de pauze de
bal in een duel met Heskamp niet onder
controle, waarna de goalie de Rohda-spits onderuit haalde om erger te voorkomen. Deze
handeling bestrafte de arbiter met een
strafschop die gemakkelijk verzilverd werd.
De voor Peter Drent ingevallen Henk Timmer
deed in de slotfase iets terug (1-3) en een kopbal van Pelgrim trof eveneens de roos. Daarmee behaalde Germanicus te veel eer. Voor de
rest speelden de Coevordenaren mat en niet
slim.

Hoogeveen-Rheden 3-0
12 min. Smid 1-0, 40 min. Neuteboom 2-0,
65 min. Padding 3-0. Scheidsrechter/M. W.
F. Habold. Toeschouwers: 1500.
Hoogeveen heeft geen moment twijfels laten bestaan over de winstpartij. Het fysiek
sterke Rheden kwam er technisch nauwelijks
aan te pas en de oostelijke formatie had alle
aandacht nodig voor het onschadelijk maken
van de Drentse aanvalsgolven. Het zat Hoog-

eveen trouwens mee, want een vroege openingstreffer zorgde direct voor een comfortabele ruggesteun. Die goal viel vlak na een
opwindende start, waarin Rheden krampachtig probeerde score-voordeel te forceren.

Dat Hoogeveens laatste man Klaas van der
Sleen een minder gelukkige wedstrijd speelde, viel nauwelijks op, omdat voorstopper Jan
Hendriks zijn zaken foutloos afwikkelde. Hij
lanceerde vlak voor de pauze Neuteboom, die
vervolgens de tweede treffer scoorde. Daarna
hetzelfde spelbeeld: Hoogeveen dicteerde en

Derde klasse B:
Zaterdag: Gruno-Nieuw Roden 1-0, GOMOSAmicitia VMC 1-0, Groninger Boys-VAKO 1-2,

Gronitas-WK2-I,Roden-Forwardl-1.

amateurs
Hoofdklasse A:
Zaterdag: DWV-RVC 1-0, Neptunus-EDO 1-0,
AFC-DHS 2-0. UVS-Aalsmeer 0-0, VUC-CVV 0-0,
Elinkwijk-Blauw Wit 0-1, Xerxes-llpendam 2-0.
Paasmaandag: llpendam-EDO 0-2, DHS-RVCO-1.
Aalsmeer-DWV 0-0, CVV-Neptunus 1-0, Blauw
Wit-AFC 2-1, Xerxes-UVS 2-1, Elinkwijk-VUC 1-2.
Hoofdklasse B:
Zaterdag: Achiiies '29 Groesbeek-Rheden 1-0,
Emmen-Rohda 0-1, Steenwijk-Hoogeveen 0-0,
Ede-Qulck '20 0-1, DOS '19-Achllles '12 Hengelo
2-2, Sneek-De Treffers 2-2, Haaksbergen-

Germanlcus2-1.

Paasmaandag: Germanlcus-Rohda 2-3, Hoogeveen-Rheden 3-0, Qulck '20-Achilles '29 Groesbeek 1-2, Achiiies '12 Hengelo-Emmen 0-0, De
Treffers-Steenwijk 3-1, Haaksbergen-Ede 0-0,

Sneek-DOS'I9I-0.

Hoofdklasse C:
Zaterdag: DES Kaatsheuvel-Pannlngen
1-1,
Qeldrop-Longa 1-0, Wilhelmlna '08-Voerendaal
0-0, TOP-SVN 2-1, Heer-BVV 2-0, Almanla-RKC
0-o,Llmburgla-EHCI-2.
Paasmaandag: EHC-LONGA 1-1, VoerendaalPanningen 2-2, SVN-DES Kaatsheuvel 1-0,
BVV-Geldrop 1-1, RKC-Wilhelmina '08 1-0, Llmburgia-TOP 3-1, Almania-Heer 0-0.
Eerste klasse C:
Zaterdag: Drachten-Friesland 0-0, HarlingenApplngedam 0-1, Helpman-Spcl. Erica 0-0, Velocltas-Hoogezand 0-0.
Paasmaandag: Velocltas-Helpman 1-1, TwedoDrachten 1-2, Titan-Harlingen 1-0, AppingedamFriesland 5-0, GRC-Spcl. Erica 1-1.
Tweede klasse A:
0-0,
DokkumZaterdag:
Bergum-Achllles
Leeuwarden 1-2, FVC-Harkema Opelnde 2-1, Actief-Oosterparkers 0-0, Rood Geel-Leek 1 -3.
Paasmaandag: Lemmer-Jubbega 0-0, FVC-Dokkum 0-0, Actiet-Bergum 2-0, OosterparkersLeeuwarden 0-0, Harkema Opeinde-Rood Geel

3-I,Leek-Achillesl-2.

Tweede klasse B:
Zaterdag: Bedum-Nieuw Bulnen 0-0, NeptuniaCEC 0-1, Rolder Boys-BNC 2-2, THOS-WVV 3-0,

Zwartemeer-Muntendam2-1.

Paasmaandag: Zwartemeer-THOS 0-1, WKERolder Boys 1-1, Musselkanaal-Neptunia 1-1,
Muntendam-Nieuw Buinen 3-0, WVV-CEC 0-0.
Derde klasse A:
Zsterdag: RES-Stiens 2-0, WZS-LSC 2-1, Nieuweschoot-Nicator 1 -4, Emmeloord-FC Wolvega 2-2.
Paasmaandag: Nieuweschoot-WZS 2-0, Emmeloord-Houtigehage 2-0, FC Wolvega-RES 1-0,
Zwaagwesteinde-Olyphia 1-4, MSC-LSC 1-0, Nlcator-Stiens2-0.

Paasmaandag: Gronitas-Groninger Boys 1-0,
Oosterwolde-GOMOS 0-0, Roden-Gruno 1-1, Forward-Amicitia VMC 0-1, ONB-VAKO 0-0,
VVK-Nleuw Roden 1-2.
Derde klasse C:
Zaterdag: Gasselternijveen-SVBC 2-0, Emmerschans-KSC 0-0, Raptim-VIOS Oosterhesselen 0-1, Spel. Stadskanaal-TEVV 1 -5.
Paasmaandag: Raptim-Emmerschans 3-1, Spel.
Stadskanaal-DVC '59 2-7, TEVV-Annen 0-2, VIOS
1-0,
Oosterhesselen-SVBC 3-1, KSC-SVBO
Schoonebeek-GasselternljveenO-2.
Derde klasse D:
Zaterdag: FVV-Noordpool 1-1, BeQulck-HSC3-0,
GVAV-Rapiditas-ASVB 1-0, Zuidlaren-Veendam
18941-2.
Paasmaandag: Be Qulck-FVV 3-0. GVAV Rapldltas-Noordster 1-1, MOVV-WEO 2-0, Nieuweschans-Veendam 1894 1 -2, ASVB-Noordpool 5-2.
Vierde klasse A:
Zaterdag: Spel. Franeker-Dronrljp 0-1, Trljnwalden-Oosterlittens 1-1, Sparta '59-CAB 0-3,
Black Boys-Geel Wit Ameland 2-1.
Paasmaandag: Geel Wit Ameland-GAVC 2-1,
Sparta '59-Trijnwalden 0-1, CAB-Spcl. Franeker
1-0, DronrlJp-Slnt Annaparochie 0-0, IrnsumOosterllttensl-1.
Vierde klasse B:
Zaterdag: Wacker-Stanfries 3-3. VENO-Mildam
2-2, Heerenveen-De Blesse 2-1.
Paasmaandag: Heerenveen-Udlros 1-0, RenadoVENO 1-3, De Blesse-Stanfrles 1-3, Bakkeveen-

Steenwijkerwold2-I,Mildam-Wackerl-1.

Vierde klasse C:
Zaterdag: Surhuisterveen-Bultenpost 4-0, Akkrum-Sport Vereent 0-0, Frlsia-Oerterp 2-1, Spel.
Joure-MKV '29 2-2, Tijnje-TFS 1 -0.
Paasmaandag: Gorredijk-Spcl. Joure 0-0, FrlslaSurhuisterveen 2-1, Oerterp-Tljnje 0-3, TFS-Sport
Vereent 1-1, MKV '29-Buitenpost 2-0.
Vierde klasse D:
Zaterdag: Warffum-Farmsum 3-2, Kloosterburen-Marcla 0-0, Harkstede-Eenrum 1-1, Froombosch-Oosterhoek 2-2.
Paasmaandag: Harkstede-Kloosterburen 0-0,
Froombosch-Hunsingo 3-2, Oosterhoek-Warffum
6-0, Zeester-Marde 1-0, Eenrum-Farmsum 2-0.
Vierde klasse E:
Zaterdag: De Wilper Boys-Peize 0-0, Zuidhorn-

APPIE
HAPPIE
in
WIEWEETHOEDEKNEETHEET?

Rheden speelde steeds rommeliger. Dat Padding uit een strafschop (Neuteboom werd on-

Haaksbergen-Ede 0-0

Treffers-Steenwijk 3-1

Scheidsrechter/J.
Kemkers.
Toeschouwers: 1000.
Haaksbergen toonde zich de betere ploeg.
Tegenover het „afbraak-voetbal" van Ede
waren echter weinig positieve dingen mogelijk. De Ede-speler Muller kreeg een

reglementair gevloerd) voor 3-0 zorgde, was
niet meer zo belangrijk.

5 min. 1-0 Wijnhoven, 11 min. 2-0 Wijnhoven, 60 min. 3-0 Van de Bergh, 80 min. 3-1

Flobbe. Scheidsrechter/J. Blankenstein. Toeschouwers: 1200.
Nonchalance in de beginfase werd Steenwijk tegen de Treffers noodlottig. De ploeg
keek na elf minuten tegen een 2-0 achterstand
aan en dat werkte allerminst inspirerend.
Steenwijk speelde tegen de wind in op één lijn
in de achterste linie. De dekking was slordig
en van deze situatie profiteerde de Treffers
dankbaar, na de twee vroege treffers kwam

Steenwijk langzamerhand in oude doen,
maar toen was het-te laat voor een positieve
wending. De zaak werd helemaal kansloos,
nadat een omhaal van Van de Bergh voor de
derde keer doel trof (3-0). Het Steenwijkse
succes liet lang op zich wachten. Flobbe produceerde tenslotte de eretreffer, maar meer
zat er niet in, omdat vrijwel alle aanvallen
door het vijandelijke centrum liepen. Van der
Meulen (Steenwijk) en Wijnhoven (De Treffers) kregen een waarschuwing.

Stand:
1. Rohda
2. Achilles'29
3. Hoogeveen
4. Rheden
5. Achilles'l2
6. Emmen
7. Sneek
8. De
Treffers
9. Haaksbergen
10. Quick'2o
11. Steenwijk
12. Germanicus

18
18
17
18
17
17
17
18
18
18
17
17

10
10
8
8

13. Ede
14. OOS'I9

18
18

3 510 11 16-33
2 610 10 19-39

7

7
7
6
7
5
4
4

5
4
6
5
5
5
5
7
4
4
5
4

3
4
3
5
5
5
5
5
7
9
8
9

25
24
22
21
19
19
19
19
18
14
13
12

29-16
31-22
34-14
25-21
28-17
16-12
23-21
25-25
35-31
26-38
18-29
22-29

ZONDAG SPELEN:
Achilles'l2 Hengelo Quick'2o
de Treffers
Hoogeveen
Haaksbergen ROHDA
Sneek Rheden
DOS'I9 Achilles'29 Groesbeek
Ede Emmen
Germanicus Steenwijk.
—

—

—

—

—

—

Sneek-DOS 1-0

—

25 min. 1 -0. Scheidsrechter/K. de Vos. Toeschouwers: 700.
In een slechte wedstrijd had Sneek aan één
geslaagde aanvalsactie genoeg om beide punten naar zich toe te trekken: Peter Schat knikte de bal uit een hoekschop onhoudbaar in het
DOS-doel. Voor de rest liet het spelpeil te
wensen over. Omdat ook DOS niet tot redelijke combinaties in staat was, veranderde er
niets in de score. De oostelijken probeerden
met een overdonderende start de Friezen in de
war te brengen, maar meer dan een paar

hoekschoppen leverde deze tactiek niet op.
Ook in de tweede helft ontwikkelde de ploeg
uit Denekamp weinig doortastende acties. Op
het middenveld werd te lang gebreid om het
de Sneker defensie lastig te maken.

Achilles '12-Emmen 0-0
Scheidsrechter/J.

van

Bracht.

Toe-

schouwers: 1000.
Hoewel er voor de toeschouwers weinig
spectaculairs te genieten was voor de doelen,
was er op het middenveld zo nu en dan prima
werk te zien. De spelers lieten elkaar voetballen en dat verhoogde de amusementswaarde.
Emmen was voor de pauze dominerend, maar
de afwerking bleef achterwege door gebrek
aan zuiverheid op beslissende momenten. Na
de wisseling schiep Achilles zich een handvol
mogelijkheden. De beste scoringskans kregen
de oostelijken vanaf de elfmeterstip, maar
Damink mikte naast. Dezelfde speler ontving
in de slotfase een waarschuwing wegens ruw
spel.

Quick '20-Achilles '29 1-2
65 min. 0-1 Thijssen, 75 min. 0-2 Van Soest,
88 min. 1-2 Heghuis. Scheidsrechter/G. Elzinga. Toeschouwers: 1000.
De gelukkigste ploeg heeft gewonnen. Voor
Quickhad er zeker meer in gezeten. De beslissende uithalen misten echter overtuiging.

Westerbroek 0-1, Tolbert-Nlekerk 2-1, Haren-GVB
0-1, Astrea-Marum 0-4.
Paasmaandag: Haren-Zuldhorn 3-1, Astrea-De
Wilper Boys 1-0, Marum-Westerbroek 1-2,
GVB-Niekerk 2-0, Hellas VC-Peize 0-1
Vierde klasse F:
Zaterdag: P.J.C.-Weerdlnge 0-2, Amboina-FC Assen 3-2, STA-SPW 0-0, Hunso-Zwartemeerse
Boys 2-2, Weiteveense Boys-Gieten 0-1.
Paasmaandag: P.J.C.-Weiteveense Boys 5-0, Ambolna-Hunso 1-3, FC Assen-SPW 2-0, GletenZwartemeerse Boys 0-7, Weerdlnge-STA 2-2.
Vierde klasse G:
Zaterdag: Bareveld-Belllngwolde 3-0, Wlldervank-NOVO 0-0, Sellingen-Meeden 1-1, BATOScheemdal-0.
Paasmaandag: ZNC-Heillgerlee 0-0, AlteveerBATO 3-1.
Vierde klasse H:
Zaterdag: ZBC-Havelte 0-0, Protos-Dwlngeloo 2-0,
Ruinen-Dalen 1-2, Spel. Hoogersmiide-Asser
Boys 1 -2, Smllde-Beilen 3-2.
Paasmaandag: Spel. Hoogersmilde-Protos 0-1,
Asser Boys- ZBC 1-1, Dalen-Smllde 4-0, BellenHavelte 0-2, Dwingeloo-VKW 2-0.
RESERVE KLASSEN:
Reserve 1steklasse:
Zaterdag: Leeuwarden 2-Roden 2 1-1, Sneek
2-Emmen 2 2-0, Be Quick 2-Alcides 2 3-2, Drachten 2-Hoogeveen 2 0-0, Germanicus 2-Raptlm 2
1-0.
Paasmaandag: Germanicus 3-Hoogezand 2 1-1,
Be Quick 2-Sneek 21-1, Drachten 2-Leeuwarden 2
5-0, Hoogeveen 2-Emmen 2 0-3, Alcldes 2-Germanicus23-3.
Reserve 2de klasse A:
Zaterdag: Nicator 2-Emmeloord 2 0-5, MSC
2-Oosterwolde 2 4-2, Harkema Opelnde 2-Be
Quick 3 1 -0, Leek 2-Houtlgehage 21 -0, LSC 2-Harlingen2 2-3.
Paasmaandag: LSC 2-Harkema Opelnde 2 1-1,
Leek 2-MSC 2 0-0, Achllles 2-Nlcator 2 2-1, Harlingen 2-Oosterwolde 2 1-2, Moutlgehage 2-Be
Quick 31-1, Helpman 2-Emmeloord 23-1.
Reserve 2de klasse B:
Zaterdag: Velocltas 2-Zwartemeer 2 2-6, GRC
2-WVV 2 3-1, Schoonebeek 2-Hoogezand 3 2-2,
SVBO 2-Muntendam 2 7-1, Emmen 3-CEC 21-1.
Paasmaandag: Spel. Erica 2-SVBO 2 0-0, Emmen
3-Schoonebeek 2 2-2, CEC 2-GRC 2 3-0.
Reserve 3de klasse A:
Zaterdag: Zwaagwesteinde 2-Jubbega 2 0-0, Frisla
3-Steenwijk 2 0-0, Rood Geel 2-Sneek 3 2-1,
Friesland 2-Spcl. Joure 2 2-3.

Succes Be Quick-jeugd
Het jeugdselectieteam van de Groninger
voetbalvereniging Be Quick (leeftijdsgroep 14
tot 16 jaar) heeft tijdens een trip naar Engeland overwinningen geboekt op Mitcham
Royals en Selsdon met 2-1 en 5-1.
In Amsterdam won de ploeg op eerste Paasdag het sterk bezette toernooi van Blauw Wit
met 7 punten uit 4 ontmoetingen. De Groninger club ontving in de totaalrangschikking de
sportiviteitsprijs. Het D 1 team van Be Quick
(10 tot 12 jaar) won in Hannover het toernooi
vanßorussia.
Jong Oranje heeft de tweede plaats bereikt in het internationale hockeytoernooi
(spelers onder de 21 jaar) van Folkestone (Engeland). De laatste wedstrijd, tegen West—

Duitsland, ging met 1-2 verloren. Spanje won
het toernooi.
Bea Wiarda (Horror) is het nieuwe atletiekseizoen maandag in Heerlen goed begonnen. De Nederlandse kampioene discuswerpen kwam in haar eerste wedstrijd in de
open lucht tot een afstand van 51,78 meter.
—

De Amerikaan Renaldo Nehemiah
verbeterde in San José het wereldrecord op de
110 meter horden en bracht het op 13,16 seconden. Het oude record was in handen van
de Cubaan Alessandro Casanas met een score
van 13,21 seconden.
Het Nederlandse dameshockeyteam
voor junioren is de Europese titel kwijtgeraakt aan West-Duitsland, dat in Düssel—

—

dorf in de finale te sterk was en met 2-0 zegevierde. België legde beslag op de derde posi-

tie.

De atleet Hans Koelerman was in
Steenwijk de snelste tijdens een loop over
8000 meter. Met 34 seconden achterstand
werd Marti ten Cate tweede en met anderhalve minuut achterstand eindigde de Groninger
—

Pieter Vos als derde.

Paasmaandag: Rood Geel 2-Spcl. Franeker 2 3-1,
Friesland 2-Frisla 3 1-1, FVC 2-Renado 2 1-1,
Zwaagwestelnde 2-Steenwijk 2, Steenwijk 2 niet
opgekomen, Spel. Joure 2-Jubbega 2 4-0, Sneek
3-CAB22-1.
Reserve 3de klasse B:
Zaterdag: Oosterparkers 2-VVK 2 3-0, Groninger
Boys 2-Surhuisterveen 2 0-2, ONB 2-GVAV Rapiditas 31 -1, Be Quick 4-Frlsla 2 3-1.
Paasmaandag: Jubbega 3-Oosterwolde 3 0-0, Be
Quick 4-ONB 2 0-0, Roden 3-Gronlnger Boys 20-1,
Oosterparkers 2-GVAV Rapiditas 3 1-1, Frisla
2-VVK 2 0-0.
Reserve 3de klasse C:
Zaterdag: THOS 2-Haren 2 0-1, NIOVV 2-Twedo 3
1-1. HSC 2-FVV 2 0-4, Noordpool 2-Musselkanaal
3 1-3, GVAV Rapiditas 2-Asser Boys 2 0-2.
Paasmaandag: GVAV Rapiditas 2-ASVB 21-1.
Reserve 3de klasse D:
Zaterdag: Asser Boys 3-Twedo 2 0-0, KSC 2-Rulnen 2 0-0, BNC 2-Rolder Boys 2 1-0, Spel. Erica
3-Noordster 2 0-0, Nieuw Buinen 2-Peize 2 4-0.
Paasmaandag: Spel. Erica 3-BNC 2 0-0, Pelze
2-Asser Boys 3 0-1, Rolder Boys 2-Twedo 2 1-4,
Ruinen 2-Roden 4 2-0.
JEUGDVOETBAL
DISTRICT NOORD:
Jeugdselectieklasse A:
Zaterdag: Hoogeveen-Blauw Wit '34 0-4, Drachten-Emmen 2-1, Sneek-Be Quick 5-0, OmlandiaACVI-1, Heerenveen-Spcl. Erica 1-0.
Paasmaandag: Sneek-Drachten 3-1, OmlandlaAchilles 3-1, Heerenveen-Emmen 0-1, Blauw Wit
'34-Spcl. Erica 2-1.
Jeugdselectieklasse B:
Zaterdag: ON Sneek-Velocitas 1-2, Asser BoysGVAV Rapiditas 0-0, Zwartemeer-Frlsla 2-1, Oranje Nassau-SVBO 1-0, HZVV-Leeuwarden 1-2,
VKW-Drachtster Boys 0-0.
Paasmaandag: Oranje Nassau-ON Sneek 0-0,
HZVV-Velocitas 0-2, SVBO-Drachtster Boys 2-2.
AFDELING GRONINGEN:
Jeugdselectieklasse:
Donderdag: Appingedam-Leek 0-o.NeptuniaOosterparkers 2-0, Musseikanaal-Noordster 1-0,
WW-FW6-0.
Paasmaandag: Groninger Boys-Applngedam 0-0,
Leek-Neptunia 1-4, Oosterparkers-WVV 1-0.
Jeugdselectieklasse zaterdagvoetbal:
Eems Boys-CVSB 2-3, Veendam 1894-CVVB 1-0,
Bedum-De Pelikanen 5-1, Lycurgus-SV DIO 12-4,
CVVB-De Pelikanen 7-1, Bedum-SV DIO 1 -0, Nep-

Op de vierde en laatste dag van de kampioenschappen werd de beste wereldprestatie
op de 100 yards vrije slag dames tweemaal
scherper gesteld. Cindy Woodhead zegevierde op die afstand in 49,39 sec. Tot op dat moment was de Oostduitse Barbara Krause met
49,45 sec de snelste zwemster op dit onderdeel
geweest. De jeugdige Tracy Caulkins ontnam
Cindy Woodhead haar officieuze record. Zij
kwam als eerste zwemster van de 4 x 100yards
vrije slag estafetteploeg tot 49,03 sec.

HARMROOSSIEN
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naar voren.
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SPELREGELNOTITIES

waarschuwing.

'

De dubbelronde tijdens het paasweekeinde heeft in de Hoofdklas voetbal twee
keer winst opgeleverd voor koploper Rohda en de beide degradatiekandidaten
Ede en DOS. Rohda, dat won van Germanicus (2-3) en Emmen (0-1), schudde medekoploper Rheden van zich af. De Rhedenaren verloren hun partijen tegen
Achilles'29 en Hoogeveen (3-0). De onderaanstaande oostelijke ploegen Ede en
DOS kwamen een puntje dichterbij Germanicus, dat tweemaal verloor. De Coevordenaren moesten in Haaksbergen genoegen nemen met een 2-1 nederlaag en in
eigen huis was Rohda sterker dan de 2-3 uitslag doet vermoeden. Hoogeveen en
Sneek pakten drie punten uit de beide paasduels. Zij deden het beter dan Emmen
en Steenwijk, die niet verderkwamen dan één schamel puntje.

Steve Lundquist heeft op de derde dag van
de
winterzwemkamAmerikaanse
pioenschappen in Los Angeles voor een beste
wereldprestatie gezorgd op de 200 yards
schoolslag. In het 25 yardsbad zegevierde hij
in 1 min 59,18 sec.

Geluk en kunde
dicht bij elkaar
GELUK speelt een enorme rol in
een arbitrale loopbaan. Daarop valt
echter niet alles af te schuiven. Het
heeft ook te maken met inzicht, kennis en bekwaamheid. Als scheidsrechter-international Jan Keizer zaterdagavond vanaf enkele meters
constateert dat een verdediger van
Roda JC in het duel met FC Utrecht
een bal van de doellijn trapt, is dat
een combinatie van beide: mazzel en
gevoel voor het vak. Doordat Keizer
resoluut ter plaatse was, bestond er
geen enkele twijfel: die bal was de lijn
niet gepasseerd. Keizer maakte
daardoor indruk en kreeg het automatisch makkelijker in zijn overwichtspositie. De televisie bracht dit
moment prima in beeld en de invloed
daarvan moet men niet onderschatten.
DAARMEE willen we zeggen, dat
vele factoren een rol spelen in de meningen over scheidsrechters. Ook invloeden in tweede instantie, dus. Nog
zo'n voorbeeld. Zo op het oog was
voor
II
FC Groningen—Willem
scheidsrechter Manuel geen bar zware klus. Dat kwam mede, omdat hij
zijn karwei rustig en vrij goed opknapte. De samenwerking met een
vanz'ngrensrechters liet overigens te
wensen over en misschien kwam het
mede daardoor dat hij een paar keer
in de fout ging. Veel betekenend echter was, dat hij bij het publiek niet in
het verdomhoekje belandde. Men accepteerde hem en schoof hem de teleurstellende prestatie van de thuisclub niet in de schoenen.

AFGAANDE op de onvolledige
indruk van tv-opnamen, blijft er enige onvrede hangen over de opvatting
van fluitist Van Swieten bij AZ'67
Go Ahead Eagles. Een speler van de
thuisclub die een kracht van de
gasten zo zwaar beschadigde, dat deze de strijd moest staken, kreeg
slechts een vermaning. Later kwam
er een gele kaart tevoorschijn, toen
één van de Deventenaren een minder
—

0-3,
tunla-MSC
MSC-Neptunia3-0.

Zuidhorn-Holwlerde

3-3,

AFDELING DRENTHE:
Zaterdag: DVC 59-KSC 2-4.
Paasmaandag: HODO-Twedo 0-2, Emmen 2-KSC
0-6,Roden-DVCS9S-1.

AFDELING FRIESLAND:
Jeugd-hoofdklaase:

Lemmer-Friesland bij stand 2-0 gestaakt,
RES-WZS 1-1. Nicator-ONB 2-1, Jubbega-FVC
1-6.
ZATERDAGVOETBAL:
Eerste klasse A:
Zaterdag: DOS Kampen-DOVO 1-1, SHO-Quick
Boys 0-1, SDCP-NSVV 3-1, ON Almelo-Zwaluwen
Vlaardingen 3-2, Noordwljk-Nunspeet 1-1, Spijkenisse-IJsselmeervogels 2-1, Bennekom-WHC 0-0.
Paasmaandag: NSVV-Qulck Boys 0-1, Zwaluwen
Vlaardlngen-DOVO 2-0, Nunspeet-DOS Kampen
0-o, l Jsselmeervogels-SHO 3-1, Bennekom-SDCP
0-1, Spljkenisse-ON Almelo 1-0, Noordwljk-WHC

1-1.
Eerste klasse B:
Zaterdag: Spakenburg-DETO 0-0, Zwart Wit
'28-Harkemase Boys 0-0, RCL-ACV 0-1, Kozakken
Boys-CS Vitesse Delft 1-1, Huizen-Volendam 0-4,
Vroomshoopse Boys-Go Ahead Kampen 2-2, Barendrecht-RVVHO-0.
Paasmaandag: ACV-Harkemase Boys 2-1, CS Vitesse Delft-DETO 5-0, Volendam-Spakenburg0-1,
Go Ahead Kampen-Zwart Wit '28 0-1, Ba0-1,
rendrecht-RCL
Vroomshoopse BoysKozakken Boys 0-0, Hülzen-RVVH 0-2.
Tweede klasse E:
Zaterdag: Oranje Nassau-Elim 0-0, ON Sneek-S JS
3-0, Spel. Joure-Veendam 1894 1-2, Flevo BoysWorkum 2-0, Hollandscheveld-Drenthlna 1-0,
Blauw Wit '34-Leeuwarder Zwaluwen 1 -0.
Paasmaandag: Workum-Oranje Nassau 0-0,
Blauw
Wit
'34-ON
Sneek
Hol2-1.
landscheveld-Spcl. Joure 1-0, Flevo BoysLeeuwarder Zwaluwen 1 -0.
DISTRICT NOORD
Derde klasse A:
Zaterdag: De Hielpen-Bolswardla 1-0, 't Fean
'58-VVT 0-1, IJ.V.C.-Heerenveense Boys 1-4, FC
Wolvega-Spcl. Kootstertllle 0-0, FC Meppel-QVC
1-0, Leeuwarden-Holwerd 1-0.
Paasmaandag: Bolswardla-'t Fean '58 1-0,
VVT-IJ.V.C. 4-2, Heerenveense Boys-FC Wolvega

zwaar vergrijp pleegde ten opzichte
van een A Ikmaarder. We willen daarmee niet meer zeggen dan dat een
scheidsrechter er altijd op bedacht
moet zijn, dat hij in de kritiek onder
verdenking staat. Men is gauw geneigd te beweren, dat een gele kaart
voor een thuisclubspeler minder vlot
getrokken wordt dan voor een van de
bezoekers. Elke arbiter zal er een eer
in stellen ervoor te zorgen dat hem dit
verwijt niet treft.
*

*

*

EVEN TERUG naar de vorige
week. Daar is aanleiding toe in het
geval van de Portugese scheidsrechter Garrido. Hij floot het Europa
Cup I-treffen tussen Nottingham Forest en het Duitse FC Köln. Hij verving onze toparbiter Charles Corver,
die zich na een langdurige sukkeiperiode eindelijk liet opereren aan
een zeer onwillige achillespees. Hij
deed het formidabel, deze Garrido,
zelfs veel beter dan tijdens het
WK-toernooi in Argentinië. Zonder
op te vallen was hij vrijwel steeds ter
plaatse en zijn leiding werd volledig
geaccepteerd. Incidenten ontstonden
er niet, fouten zag je hem nauwelijks
maken.

OPMERKELIJK was de tweede

goal van de Duitsers. De televisie vertoonde precies hoe Dieter Muller
loerde naar een grensrechter en tot
zijn geruststelling vernam, dat zijn

doelpunt geldig was. Hij was aangespeeld, terwijl hij zich in vrijepositie voor de Engelse doelmond bevond, maar het betrof een trekballetje. Op het moment van afspelen
stond Muller achter de bal en dan
wordt de buitenspelregel opgeheven.
SLECHTS twee onbeduidende opmerkingen over Garrido. Hij liep
dikwijls met de fluit in de mond (wat
niet wordt aangeraden) en at eenmaal van twee wallen door de voordeelregel toe te passen en later toch te
fluiten, toen deze beslissing mislukte.

1-1, Spel. Kootstertille-FC Meppel 2-1, QVC-Leeuwarden 1-0, Holwerd-De Hielpen 1-3.
Derde klasse B:
Zaterdag: De Heracliden-CSVC 0-0, Zwartemeerse Boys-Drachtster Boys 0-1, CVSB-Holwierde 2-1, WVV-De Fivel 2-1, Onstwedder Boys1-3, Spel. AngelsloThe Knickerbockers
Klazienaveen 0-3.
Paasmaandag: CSVC-Zwartemeerse Boys 0-2,
Holwierde-WVV 4-2, De Flvel-Onstwedder Boys
3-1, The Knickerbockers-Spel. Angelslo 1-3, Klazlenaveen-De Heracliden 0-0.
Vierde klasse A:
Zaterdag:
4-1,
Zeerobben-Hardegarljp
Woudsend-Broekster Boys 2-0, VVI-BCV 1-2.
Heeg-CVVO 1-1, SDS-Delfstrahulzen 3-0, Makkum-HJSCO-0.
0-3,
Paasmaandag:
Hardegarljp-Woudsend
1-3, BCV-Heeg 2-0,
Boys-VVI
Broekster
CVVO-SDS 0-2, Delfstrahulzen-Makkum 2-1,
HJSC-Zeerobbenl-4.

Vierde klasse B:
Zaterdag: ONT-SV Aduard 0-2, VEV '67-Drogeham 0-1, Spel. Veenwouden-Frlese Boys 0-3, Kollum-Anjum 0-0, Zwaagwesteinde-Grljpskerk 0-1,
Suameer-Mamlo 2-0.
Paasmaandag: VEV '67-Friese Boys 1-1, Droge3-4,
AnjumVeenwouden
ham-Spcl.
Zwaagwestelnde 1-0.
Vierde klasse C:
Zaterdag: Eems Boys-Lycurgus 0-4, VIBOA-CVVB
2-0, Omlandia-LVC 1-0. Poolster-VVS 0-3.
Noordster-Middelstum 0-1.
Paasmaandag: Corenos-VIBOA 1-0, CVVB-Omlandia 1-0, LVC-Poolster 1-2, VVS-Noordster 0-0.
Middelstum-Eems Boys 0-0.
Vierde klasse D:
Zaterdag: Minjak-Noordscheschut 0-4, TEVVHoogeveen 0-0, NKVV-LTC 2-1. Fit Boys-SETA
1-1, CEC-Borger 1-0, SCN-BSVVI-0.
Paasmaandag: Noorscheschut-TEVV 0-0, LTC-Flt
Boys 2-1, SETA-CEC 1-0, Borger-SCN 0-3,
BSVV-Minjak 3-3.
Reserve 2de klasse:
Zaterdag: Harkemase Boys 2-Ellm 2 2-0, Klazlenaveen 2-De Heracliden 2 1-0, QVC 2-Hollandscheveld 2 2-1, Workum 2-ON Sneek 2 5-0,
Noordscheschut 2-Oranje Nassau 21-2.
Paasmaandag: Elim 2-Klazienaveen 2 1-1, De Heracliden 2-QVC 2 1-2, Hollandscheveld 2-Workum
24-0.
Reserve 3de klasse A:
Zaterdag: VVT 2-Suameer21-1, Leeuwarder Zwaluwen 2-Hardegarijp 2 5-0, Blauw Wit '34 2-Zwaagwesteinde 2 6-0. CVVO 2-Spcl. Veenwouden 2 0-0.
Spel. Joure 2-IJ.V.C. 2 0-3, ONT 2-ON Sneek 3 0-0.
Paasmaandag: Hardegarijp 2-Blauw Wit '34 2 0-4,
Zwaagwesteinde 2-CVVO 2 0-0, Spel. Veenwouden 2-Spcl. Joure 2 2-2, IJ. V.C. 2-ONT 2 2-0.
Reserve 3de klasse B:
Zaterdag: HZVV 2-De Pelikanen 2 1-0,Oranje Nassau 3-Eems Boys 2 4-2, The Knickerbockers
2-Omlandla2 0-3, VVS 2-Veendam 1894 2 3-0, Lycurgus2-CVSB2I-0.
Paasmaandag: De Pelikanen 2-Oranje Nassau 3
2-1, Eems Boys 2-The Knickerbockers 2 0-2, Omlandla2-VVS2I-1.
Reserve 3de klasse C:
Zaterdag: Drachtster Boys 2-Spcl. Angelslo 2 3-1,
Drenthina 2-HZVV 3 1-3, Onstwedder Boys 2-SJS
2 3-2, LTC 2-Blauw Wit '34 3 1-3, Elim 3-Zwartemeerse Boys 2, Zwartemeerse Boys 2 niet opgekomen.
Paasmaandag: Spel. Angelslo 2-Drenthlna 2 0-2,
HZVV 3-Onstwedder Boys 2 1-1. Blauw Wit '34 3
Elim 3 0-0.
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Toerisme
■

Te koop aangeboden

Te koop aangeboden

Auto*B

Allerlei

Huizen

Boten/caravans

Zomerhuis Vlieland aan de
Badweg, 6 pers. Vrij van 5 mei
t/m 18 mei. Tel. 05621-348.
N46049
Centraal verhuur van vakantiehuizen in geheel Dene
marken. Res. en inl. ACSI 8.V.,
Fb. 34, Zetten. Tel. 08880-2055
(kantooruren). N42772

Te huur 6-pers. stacaravans
op Camping Boslust, Stoetendijk 1, Rheeze (bij Hardenberg
(Ov.)). Vrij vóór 14-7 en na 4-8.
Res. en inl. ACSI 8.V., Postbus
34, Zetten. Tel. 08880-2055
(kantooruren). N41337
ir
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Te huur gevraagd

|

Huizen

]
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Kamers

*

*

•

i

'

+

i

ir Spoed! voor moeder en kind ir Wie kan mij helpen aan een
huisje of etage, in Groningen. woning in of in de omg. van
Huur tot f 300,-- p.m. Tel. Gron. Huurprijs f300,-. Voor
degene die mij kan helpen
05983-1969. N02550
*
Met spoed gevraagd: eta- f 1000,- beloning. Br. bur. dez.
ge/woonruimte
met
dou- o. nr. 03055
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Kamer gevraagd door Heaoscholier, liefst in Groningen
(Z.) mag ook buiten stad, tot
Kamers
Iplm. 20 min. fietsen. R. YzStudente Nederlands zoekt ierna, R.gaastweg 73a, Niéuwewoonruimte. Tel. 265489 'sa- ischoot (Fr.) Tel. 05130-36453.
vonds. N03260
NOl3BB

]

huwelijk, in wijde omgeving
Haren. Coert p/a Nacap. Tel.
050-349042. N 12576
■k

/

*

>•

gelegen in zeer drukke winkelstraat even buiten deDiepenring.
Oppervlakte 100m
Winkel is voorzien van magazijn, toilet en kantoer.
Huurprijsf 35.000,-per jaar.
Brieven bureau dezes onder nummer N45207

che/keuken, wegens aanstaand

/

■-

in het centrum van Groningen

Huizen

/

*

(

*

;

I I

N46047
Per 1 mei voor enige jaren
Kamers
gestoffeerde moderne woning,
in grote oude boerderij te Lettel•k Kamer of flat te huur vanat bert, evt. stalruimte als extra
1 mei. Erik Wabeke. Tel. beschikbaar. Huur min. f 600
050-770855. N43998
p.m. Tel. 05945-5352. N46048

'

Te huur aangeboden

/

#

'

m

woning, werkplaats 225 2 met
Chevron
smeerkuil,
benzinepompen. Koopprijs i.n.o.
D. L. Makken, Hoofdweg 68,
Wedde.
Tel.
05976-1892.

i

■k Bedrijfspand met volledige

verkoop-verhuur
caravancentrum v. d. Weerd 8.V., Emmen. Tel. 05910-23232.

„De Slag"
Antiekshow

'

tourcaravans

i

Huizen

i

Home-car

Weg met de pekel!! Reinig

*

ook uw auto met hoge druk aan
" de onderkant. De langste autoHardrubbersplit voor ver- wasstraat
Wandelwagen i
Z.g.o.h.
"
van Groningen: Bleblauw en trekhaak voor Simca.. harding. A. Kuiper, Wedderweg kerslaan 4. tel. 123517.
J. de Raad, de Akkers 16, Kom- - 57, Vriescheloo. Tel. 05974-382.-f � Gratis folder van 700 relamerzijl. N01947
N42119
tiegeschenken, ballpoints, al
Vloerhout, zolderhout en
v.a. 9'/j met uw tekst, ook voor
Antiek
balken, verder alle soorten afclub-acties. B.R. Box 98, Vianen, tel. 03473-5525.. N32111
braak. E. A. Eikens, Westerseweg
15, Zuidwolde (Gr.). ir Kraantjespot Empirestijl
plm. 1800 voor liefhebber iets
N43425
Allerlei
moois. Telefonisch te bereiken
Haasjes verkopen 't snelst
na 18.00 uur 413735. N46222
• ir René 18 jr. verwent dames,
kan thuis ontvangen op
afspraak. Tel. 254771. N45214
Fijn relaxen? Bel Patricia
ma t/m vr 11.00 t/m 23.00. Tel.
in Olterterp. De moeite van een reisje waard. Vanuit richting I 050-732302. N45213
Groningen vlak voor Drachten: richting Oosterwolde en dan de Ie
Privé! discreet relaxen bij
B
weg rechts.
Agnes. Tel. 050-778572. N45212
■ ■
'
Contactburo d'Amour geeft
eerlijke inl. betr. haar charm.
Te koop gevraagd
,
dames. Deze zijn discreet en
■
ongehaast. Inl. dagl. v. 13-23
Auto'B
Allerlei
uur. Tel. 050-715538. N47017.
ir Escortcentrale voor relaxen
Antiquariaat De Groningerr en-of sensuele massages in uw
Alle merken en typen schadevrije auto's van recent Boekenbeurs inkoop van boe- eigen vertrouwde omgeving, tel.
bouwjaar. Aanbiedingen Au- ken, Oude Ebbingestraat 61-11, 05980-24182.
N44330
to Inkoop Centrale Ned. tel. tel. 180508, b.g.g. 05921-2455.f.
Relaxen op de Diana HoeN24162
050-346073. N45270
ve, bij Yvon en haar 2 ass. van
12.00 tot 23.00 uur. Alle dagen
Aanbieding personeel
ook zaterdag. Tolweg 5, Oud
Annerveen. (Bij Zuidlaardertegelzetter zoekt bijverBijles Natuurkunde, Wisveen).
Overdekte parkeerkunde len 11, aangeboden tegen dienste voor het zetten vani gelegenheid. Tel. 05989-310.
redelijke vergoeding door stu- vloer- en wandtegels. Ook na- N43989
dent
Natuurkunde.
Tel. tuursteen en plavuizen. Tel.
Grote partij nieuwe por050-135986. N02525
050-777173. N46435
nofilms, hetero, homo, s/m.
' Voor verkoop en verhuur. Ook
ir Voor uw verbouwings-,
timmer-, metsel- en tegel- Gevraagd personeelI op video. Sefiru Filmshop,
Zuiderdiep 113-1. N38557
werken. Onderhoudswerken
H. v.d. Dong. Tel. 050-775916.
Heren? Zoekt u vertrouwde
Bezorger gevraagd voor hett
. relaxadressen? Bel Fries bem.
N41953
verspreiden van kranten en folders in Siddeburen, Schildwol-. bur. 05120-19576. Tevens dade,
personeel
Gevraagd
Helium. Bel reclamebureau j mes gevraagd. N44645
Actief.
Tel.
05960-23239.•
Huize Marian. Indien u werVrouwelijke keukenhulp N46224
kelijk meer niveau verlangt dan
tot 21 jaar, tijdelijk i.v.m. ziekFred Olthoff Kapsalons,, tracht ik u dat te bieden. Ma.
te. Groenesteinflat Helperbrink vraagt een erv. herenkapper off t.m. do. van 14.00-22.00 uur,
61, Groningen. N45276
-kapster. Mag ook het dames- - tel. 050-411642. N38558
Hotel Postillon „De La Ga- vak zijn. Inl. Korreweg 79,i,
Denk om uw gezondheid. De
re" zoekt voor direkt een Gron., tel. 137355. N44182
zelfstandig werkend kok. Holenige echte geprepareerde naGevraagd kraankipper- tuursponsjes kunt u verkrijgen
landse
keuken.
Tel.
chauffeur met ervaring. Gebr.r. bij „Brigitte", Steentilstraat
09-35284127. N45275
Werkster gevr. voor 3 è 4 Pen K Greving b.v., Timpwegg 43. Tel. 050-124770. Oók voor al
Groningen.
Tel.1. uw andere sexbenodigdheden.
morgens in de week. Tel.'. 15-17.
713198. N45209
050-410272. N46137
N44958

Uw Volvo- en Toyota-dealer � Fiat 128, 85.000 km, f 950,-..
De Graaf Roden biedt de vol- Koninginnelaan 45b. N02461
1976,,
Citroen 2CV6,
gende gegarandeerde occasions �
aan:
132666.
f 4500.-. Tel.
N01931
1 Volvo 244 GL Automatic, � Alfa Romeo 1300 GT Junior,
1977 bj. 1973. Vraagprijs f 1500,-.•1
blauw-met
1 Volvo 142 Ede Luxe rood 1974 Tel. 05990-48501. N02491
PERSOONLIJKE LENING:
Ie HYPOTHEEK:
1 Volvo 343 DL Automatic beige � Ford Transit klein bus met
20 jr.
25 jr.
4 jr.
Sjr.
B|r.
30 jr.
1977 banken voor personenverƒ 25000,- 225,5000,115,209,136.200.lDaf 66 Coupé rood
1975 voer, max. 9 pers. met ga- [
ƒ 7500,199.168,121,50000.- 450.- 418.- 399.1976 sinstallatie '76 f 8750; FordI
lDaf46 Combi geel
12500,326.- 274,195.- ƒ 75000,- 675.- 626,- 598,15000,390,327.- 233,- ƒ 100000.- 900.- 835.- 797.IBMW 3.0 Smet gas,
Escort 1300 Ghia '75 f 6750;
20000,517.- 433,- 307,- ƒ 150000,- 1350,- 1253,- 1196.blauw
1975 Mercedes diesel 206 bestel
50000,1278.- 1069.- 755,- ƒ 250000,- 2250,- 2088,- 1993,!
1 Lancia Bèta 2000 Coupé
5250;
'73
glas
f
rondom
beige
1977 Austin Mini 1000 '76 f 4500;
OOORLOPENDE LENING:
2e HYPOTHEEK:
ISaab 99 GLTMS Combi Cou- Fiat 128 sport coupé '76
2%
2Vi%
3%
10 jr.
IS jr. 20 jr,
5000,12500,100.- 125,- 150,139.pé op gas, groen
169,1977 f 6500; Audi 80 S met ga- ■
125.10000,250.200,300.- ƒ 17500.- 236,- 195,- 175.sinstallatie '74 f 4750; Peu- ■
1 Audi 80 LS Automatic
450,375.27500.- 371.I 15000,- 300,306.- 275,oranje
1976 geot 204 diesel 4-deurs '76>
20000,400,500,600,50000.- 650,557,500
ƒ25000,lPeugeot3o4GLwit
500,625,750,-/100000.- 1300.- 1114.- 10001976 f 6750; Ford Escort de luxe '75
ƒ 50000,1000,- 1250,- 1500,- ƒ 150000.- 1950.- 1671.- 1500.lßenaultßl2 TL bruin,
1975 f 6500; Peugeot 504 automaat
2Renaultsßl6TLbeige,'7s/'77 '74 f 5500; Ford Capri 1600L
Maandelijkse terugbetalingen, ook voor hogere en
2 Simca's 1100 LX en Spec. '74 f 4500; Opel Rekord 1700i
of
lagere bedragen en hypotheken o.a. RUKSPOSToranje/blauw
met
gasinstallatie
'75/"77 stationcar
SPAARBANK BONDSSPAARBANK ENNIA en de
1977 '75 f 5850; Skoda S 100 zeerr
1 Opel Kadett Spec. geel
WESTLAND/UTRECHT HYPOTHEEKBANKEN.
1 Datsun Cherry 1000 Luxe goed '75 f 1250; Simca 1100
v.a. 8.3%. Overname lopende leningen. In,
RENTE
grijs-met
1976 commercial VF2 Bestel '75
geschreven
bij de K.v.K. onder no: 42.850 en de
i
3750;
Datsun
Cherry
1
120 HF II Cou- f
BMW 3.0 CSI coupé
S.E.R.
no:
400.233.
Bemiddeling in geldleningen.
\
pégeel
'73
type
f 9500; Renault 16 TL
1977
lMazda323ES3Vgeel ..1977 '73 f 2250; Opel Rekord 1700)
1974 stationcar '72 f 1750; Renaultt
lVWGolfLSgeel
1 Subaru 1400 groen
1977 16 TX '74 f 5250. Garantie en
1 Toyota Cressida bruin,
1977 fine. Jansens's autobedrijf
lToyota Corona 1800 geel 1976 Hoendiep over het spoorF
1 Toyota Carina 1600 beige 1978 eerste weg rechtsaf Atoom- ■
1 Toyota Carina 1600 Automa- weg richting Zomerlaan. Tel.
tic groen
1976 137189 b.g.g. 128253. N43990
1 Toyota Corolla 30 Automatic � Volvo
164 E automaat,
1977 kleur: groen, getint glas, leren1
rood
1 Toyota Corolla 30 Luxe
bekleding, trekhaak, radio.
bruin
1975 Bouwjaar eind 1972. Inruil mo- "
1 Toyota Corolla 30 Automatic gelijk.
Tel.
05908-19503.
gee l
1975 N40726
1 Toyota Coroüa 1200È
� VW 1300, bj. '69, g.0.h.,
grijs
1977 f 650.-. Tel. 251463. N16465
Goedkopere inruilers:
� Wegens vertrek buitenl.
1 VauxhallVivaopgas
Simca 1104ES dec. 75, 50.000;
1972
f1250- km, 5-drs. Recent ANWB-rapp.
lDaf 33 Luxe beige
Inl. tel. 050-412950. N02554
1974
f 1750,- � Waarom een gebruikte au- .
lDaf33 Luxe geel, 1973 f1750- to gekocht als u bij Vander- .
Leeksterweg 22-26, Roden, tel. dong al een nieuwe Datsuni
05908-19503. Inruil en finan- Cherry voor f 295 per maand|
ciering
mogelijk.
Donder- kan kopen. Incl. rente eni
dagavond koopavond tot 9 uur. kosten zonder aanbetaling,
N40725
lopende leningen geen be- .
Occasions met Bovag- zwaar. Nieuw is mooi, 1 jaarp
garantie
garantie en hij wordt met vol- .
Mazda 929 Sedan bj. 77
le tank en getectyleerd af- .
Mazda 818 Coupé bj. 76
geleverd. Tel. opdrachten,
Mazda 818 Sedan bj. 77
worden snel uitgevoerd. VanErosboetiek, Coehoomsingel
Wij vragen voor onze afdeling expeditie een
derdung Datsun de zaak waart
Mazda 818 Sedan bj. 75
49, Groningen. Wegens grote
Toyota Corolla coupé bj. 77
de klant koning is, Gronindrukte kan de Erosboetiek nog
Toyota Corolla 30 bj. 76
gen, Wilhelminakade 11, tel.
enkele
meisjes plaatsen. Hoge
Fiat 127 spec. bj. 77
050-133234. Haren, Jachtlaan 1 die dagelijks (óók op zaterdag) van 11.30-13.00 uur toezicht zal verdienste
mogelijk.
Tel.
2, tel. 050-347062. N44151
VWPolobj.76
moeten
pakken
houden
het
inladen
en
vervoer
van
de
op
kranten
126211.N43983
I
�
Simcaloosbj.76
Opel Kadett City '76; Ford
in diverse bussen op het busstation te Groningen.
Datsun Cherry bj. 76
Escort '77; Ford Escort '77f 's Middags zal hij van 15.30-16.45 uur belast worden met de
Jan Bik e.c. heren kom even
Datsun 120Ybj. 76
(gas); Opel Kadett spec. '76;! distributie van de kranten en het toezicht op de bezorgers bij ons gezellig een kijkje nemen in
Simca 1 100 spec. 75
VW GolfLS '75; VW Polo '75;> gebouw aan de Prinsenstraat. Op zaterdag loopt de werktijd vani Club Klein-Ulsda, MolenCitroen Dyane Conf. bj. 77.
Ford Escort 4-deurs '75; Ford1
laantje 11, tel. 05977-270, te09.45-13.00 uur.
Inruil, financ. Autobedrijf Escort '76; Mini '75; Opel Kavens gastvrouwen gevraagd.
te
Schriftelijke sollicitaties richten aan het
Venema, off. Mazda dealer, dett Car. '74; Mercedes 200
N44057
Nieuwsblad van het Noorden B.V.
Geulstr.-Barestr. 3-39, Gro- '74. Inruil, financiering, Bo„Huize Miranda", van
Afd. Personeelszaken, Postbus 60,9700 MC Groningen.
ningen. Tel. 050-261515vag garantiebewijs.
Gar.
10.00 tot 23.00 uur. Redelijke
261717. Verder nog enige Drenth Hoendiep 145, Hoogprijzen incl. drankje. Gezellig,
goedkopere
inruilauto's. kerk (Halfweg), 050-129039.
Uitzendbureaus
privé en discreet. Bel. Miranda
N43992
N43232
of Pia eens!! 05980-22169.
bj.
� Fiat 127 de Luxe
'74 kl.
Daf 55 Coupé f 1000
N44668
oranje 52.000 km. f 1.850.-. Tel.
050-136430.
N46223
Daf 55 M arathon 72 f 750
Assen: tel. 05920-17775
Aardige meisjes vindt u via
Groningen: tel. 050-182233
DafssdeLuxe'72f 950
kontaktburo Amore. Nieuwe
Motoren
Daf44L72f 500
050-183022
aanmeldingen
mogelijk.
Daf44L72f 400
05910-15551.
N43958
� Yamaha TX7SO 74 10.000)
Daf 33 L73 f 750
echte km, 2 schijven, oliekoeler,
Daf33bestel73f 750
Fiat 124 L 70 f 350
koni's. Als nieuw, motor defect. � U zoekt tijdelijk werk? Bel
Vr.pr. f 1500. Tel. 05953-2903sde directe banenlijn van
Renaultß4TL7lf 750
Diversen
Pruys,
Pop
Dijke- b.g.g. 05953-2300 (werk) vrageni Randstad. Tel. 128311. N57105
Auto Service
2,
Tel. naar Klip. N44335
maweg
Gron.
!
Verantwoord zonnen!
� GT 380 Suzuki, bj. eind 75,
050-410028. N40784
Doorlopend beschikken over
Kennismaking
tien
dagen
lekker bruin. RiIn
2500.
Vr.pr.
18.000.
f
km.st.
maximaal / 25.000-,dieuinz'n
ka's solarium. Tel. 123709 v.a.
Z.g.a.n. Honda Civic 1500 cc, J
na
050-414617.
Tel.
18.00
uur.
*■ Welke alleenst. jonge vrouw 10 uur tot 22.00 uur. N45206
geheel of gedeeltelijk mag opnemen wanneer u wilt.
febr. '78. Wegens omstandig§"
//
3
Japonnenfeest! ! ! Sla nuu
(35-45 j.) volsl., zacht karakter,
heden. Te bevr. Na. 18.00 uur. N02796.
De maandelijkse rente en aflossing gaat pas in
S
Behalve dinsdag. Amstelstraat � 1 Honda 750 k 4. Bouwjaar houdend van muziek, goede uw slag! Alléén woensdag enn £ reportages //j
nadat u opneemt. Het afgeloste bedrag kunt u ook
Autobedrijf
1977.
de
Graaf.
§.
(incl.
£pf
donderdag
koopavond)
7, Groningen. N02793
films, natuur, vrijen, samen
enn
weer opnemen.
a
Renault 4 bj. '74 prijs Leeksterweg 22-26 Roden. Tel. praten en nog in echte liefde ge- evt. vrijdag. Japonnen (model- i. o vanaf
Bij
overlijden van man of vrouw vervalt de schuld.
1200,-/
VVlovende, wil contact opnemen len) met lange, korte en zonder„.$
f2.750.-. Groningerstraatweg (05908-19503. N40730.
Voor
meer informatie:
�
Z.g.o.h.
Honda 500 F met di- met heer (48 jr.) wonend in mouw, gevoerd en ongevoerd, in
60,Grijpskerk.N02929
verse accessoires. Vr. pr. Friesl. i.b.v. auto en tel. Ge- de maten 138-54, slechts f 69.
Zeer mooie Opel Kadett spe- f 3.500,-. H. Rozema, Jadestr. voelsmens om
vanuit deze basis Fraaie blazers en zomerman&
cial bj. juni 1977, blauw meta- 4f48.
N18092
tels, nu ook zeer laag in prijs. §
tot
liefdesrelatie
blijvende
een
lic, km.stand 22.500, radio
te komen door het samen door- Mevr. J. Collewijn (mancassette, ANWB keuring mogebrengen van lange weekends en nequin), Nieuwe Ebbingestraat;;II
bedumerweg 67gronmgYr™
lijk, Goudlaan 192, Groningen.
vakanties. Dit m.m.v. echt- 69, Groningen (parkéren op hetJt
Na6uur.No2927
� Z.g.o.h. ZündappKS 50 wa- genote, welke een vaste vriend 1 Boterdiep).N44336
Wegens vertrek Mini 1000 L ttergekoeld, bj. 75, prijs f 1200. heeft. Serieus gemeend, discr. � SCHULDEN? Dan is de remetalic blauw km.st. 29.000 Tel. 05924-1895. N00412
verzek. Br. ev. m, tel.bur. dez. geling en concentratie daarvan
Prijs f. 7250.-. Ebbingekamp 46, o. N02931
op één punt ook voor u de juiste
Zuidlaren. Tel. 05905-2192.
*■ Besch. j. vrouw (gesch.) v/hï oplossing. Wendt u zich, zoals
Rijwielen
N03259
werkz. bij onderwijs, zou graag5 sinds 1957 vele duizenden vóór
spec
contact komen met eveneens s u deden, tot het Adviesbureau
in
Citroen GS bj.'74 g.o.h. •k Raleighfietsen nu met ver}
prijs f3.450.-. Rekeningen ter zekering.
Fa. G. Nauta en Zo- all.staande mensen tussen 40 voor Middenstand en Par2
jr.
en 50
Geen dansclubs e.d... ticulieren BV, Kon. Emmalaan
inzage.
Tel. 05987-12833. rnen, Oosterweg 97, Gron. Tel. Zij
houdt
van natuur en dieren.. 18 te Bussum. Tel. 02159-16903.I. I '•:,>..„. ■'•..: \-.-...<»',
NO 1946
124821. N40780
Geen voorbehandelingskosten.
bur.dez.
o. no. N19266
Br.
WOENSDAG en DONDERDAG a.s. UNIEKE
N37171
Allerlei
Diversen
� Nu nog f 25,25 per autorijDe Centrale, Uithuizen, tel.
les.
ii i
Dat kan alleen de BedMozaïek parket f 15,75 p. m 2
Nieuw
zaktelefoon
uit
t
N40952
05953-2748.
depan. Zeer apart dames- (per doos 5 m2), massief stroken
gebruik
van
U.S.A.
zonder
de
burootje annex porselein- parket kastanje 23 mm f 32,50
telefoon, kunt u bellen ï
Wasautomaat stuk?
kastje. De Beddepan, Gr. Kr. p.m 2, lamellen parket f 39,95 p. normale
en gebeld worden, in en om uw* RUVO
Elleboog 1, Groningen. Tel. m 2 (eiken groen kant en klaar
bedrijf of woning. Verzending ; repareert
050-133468. Geopend de mid- gelakt), lamellen parket eiken door geheel Nederland. Handel- onderdelen-verkoop
dagen dinsdag t.e.m. vrijdag exquisit van f 86,50 voor f 49,95
' sonderneming
centrum Wil- - verkoop wasautomaten
p. m 2. Philips Zonwering en
en hele zaterdag. N 46534
11,
helminakade
tel. Nieuweweg 50
Bij Boersma's Electro weer Parket, Vaart N.Z. 78, Assen,
RECHTSTREEKS VAN GROSSIER NAAR PARTICULIER
050-180263.
Tel. 122573. N40751
N44281
talrijke
stereo- te 1.05920-16464.N40724
Hifi
MET
ir

<

Te huur aangeboden

Boten/caravans
*

Diversen

■

;

■

-

■

■ i

—

'

—
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Te koop aangeboden

<

*

part-time kracht

I i i

1

Huizen
i

uitzicht. Ind. kamer, keuken,
si.kamer, douche. Ie verd.: 2
isi.kamers aanv. in overleg. Te
bevr. Eenrumerweg 25. Tel.

I

05950-3238. N45277

D

'

]
"

Landb. werktuigen

*

heeft vast en zeker werk!
'

i

Dieren

!
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6-jarige vosruin, bl. 2 awb,
st.m. 1.65 m. V. Solaris keur,
M. Ilonka keur, M.v. Zagreb.'
Zeer chigue verschijning. Licht 050-129561, na 6 uur W. Hemaangereden.
Rijpma, sens, tel. 05987-20933 en D. J.
A.
Leeksterweg 24, Roden. Tel. Boon 050-565140. Donderdag
05908-19503. N40727
koopavond. N43767
*
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1 VERKOOP VAN ±250 ORIGINELE I
■ PERZISCUHINESE e.a. OOSTERSE I
I HANDGEKNOOPTE TAPIJTEN I
; I VERKOOP UITSLUITEND: 2 DAGEN I
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'

*

*

*
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*

aanbiedingen: Philips tapedeck N4512 nu f 585; autoradio
ANS6I f 135, autocass.speler
type ACO6O voor f 149, draagbare
stereo
radiorecorder
AR774 nu f 498. Prachtige Lenco cass.deck voor f 449 en
draaitafel L133 voor f 199;
Technicsversterkers zeer laag
geprijsd. Ook audio-racks van
Pioneer,
en
Sony.
Akai
Boersma's Electro, Gelkingestraat 12 (bij Gr. Markt) en
Folkingestraat 3, Groningen.

N47175

Perzon aluminium jaloezieën. Door grote omzet en
kleine winst leveren wij voor
halve prijs. Controleer zelf: l 1
jaloezie, 200 cm breed en 180
cm hoog, winkelprijs f240,
onze prijs f 116 incl. BTW. Le*

Fivelhom,
Handelsmij.
103, Ten
Boer;
Rijksweg
05902-2155. Boormachine van,
f 106 voor f 80; vlakschuur- ..
mach. f 150 voor f 110; Decoupeerzaag f 175 voor f 140; cir- .
kelzaag f 190 voor f 150;.
schaafmach. f 250 voor f 190;!
Cirkelzaagmach. met verstekinr. f 360; Makita-Makita,
enorm goeie aanb., geldig tot 1
mei 1979. N44266

Heeft u geld nodig?

*

GARANTIE-CERTIFICAAT EN VOLLEDIGE
ALLE TAPIJTEN
RUILMOGELIJKHEID GEDURENDE EEN </i JAAR

voor aanschaf van meubelen, auto, caravan of boot. Wij bemiddelen dit gaarne voor u. Terugbetaling tot 96 maanden is mogelijk. Ook lopende leningen worden eventueel overgenomen. Wij
geven u gaarne alle inlichtingen. Wij bemiddelen ook voor hypotheken zowel eerste als tweede voor aankoop of verbetering van
uw woning. Alle inlichtingen omtrent onze bemiddeling verstrekken wij u gaarne.

I

n.l. woensdag a.s. van 12 tot 6 uur 's avonds en donderdag a.s. van 10 tot
5 uur in „GEB. FIL ADELFIA" Dirk Huizingastraat 17 Groningen
(bij gebouw v.h. Qroene Kruis)

i kantoor W.„De Kardinaal" BV
I Enige van onze aanbiedingen:
Tel. 050-711831
A. Scholtenstraat 31, Groningen.
b.g.g. 050-779086.

Unieke stereo-autoradio
met stereo-cassette,
lAC
ontstoord, spoelen, FM moschakelaar,
10
no/stereo
*

Watt, FM/MG/LG 499,-, nu
199,- (goedkoopste in Ned.).

I HAMADAN ±90x65 van 130,-

—.

Mulders

Elektron,

Marum,

afd.

N■k40486,
FM/MG

Leekautoradio.

stereo-autoradio

vertijd binnen enkele dagen met sterio cassette, ontstoord
uit eigen fabriek. Keuze uit 21 2x5 Watt stereo 399,- nu 159,-.
kleuren, eigen service en 5' Speciaalzaken Mulders elekjaar garantie. Tevens uw, tron, Leek-Marum. N40485

adres
voor
buitenzon J * Manou meubelen, karpetweringen, ook bekleden van ten en tafelkleden. Arnold
vrij- Bakker, Steentilstr. 37, GroVraag
markiezen.
blijvend inlichtingen bij: Zeil- ningen, tel. 131360.N43728
makerij A. Perdok, Hoge der * Superfire openhaarden, »
de
A
Groningen,
34,
tel. enige regelbare 100' r beter. Bel
-1
.050-180083. N41456
Hommes 050-410132. N20939

voor

I I TAFELMATEN ±150x100 van 695,- voor

Vuil tapijt of losse kleden?
Bel Unisteam 05907-3845, Eelde.
Niet duurder dan huren. Wel beter.

I

I

Allerlei

I

-

ClublnterContinental
Boterdiep 84a, Groningen.

The most exclusiveclub in North-Netherlands.
Geopend ma. t/m vrij, vanaf 20.00 uur. Tel. 050-124675.
_

Club Wild Romance

I
I
I I

Waar u alles vindt voor een zeer discreetrelax-avontuur!
Luxe bar, video-circuit, shows en diverse relaxkamers. En natuurlijk lieftallige meisjes die u verwelkomen. Geopend van ma.
t/m za. vanaf 20.00 uur. Ons adres: Winschoterweg 30, Waterhuizen (richting Westerbroek) slechts 3 km van Gron.i. I
05904-1730. Er is nog plaats voor enkele charmante gastvrouwen. I
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mova 15 pk, compl. f 5950.
Vraag folder firma Eijzinga,
Leeuwarden tel. 05100-81988.
N46282
*
Goed onderh. pol. zeilboot
(Varuna 400), compl., bj. 75
trailer f 3250. Tel.
spinaker
-050-347921. N45272
•k Kajuitboot met motor en
at standsbediening en tatelbiljart. J. Dorenbos, Apollo 9
Hoogezand.NolsBs
*
1 Mast compleet met zeil van
Tel.
zeesloep.
05947-3013.
N01944
*
Stacaravan, 10x3, met inventaris, koelkast, tv. Aangesl.
op licht, water, gasverw. Inl.
05994-3180. N01552

\

incl. BTW. Nieuwe Mercedes
geheel compl f 6900. Sa-

40 pk

j j

100 en 120 pk, met hydraulische
keerkoppeling. Prijs f 7900,

Jk

'

I

!

,

+

*

J

*

•

!

,

Scherp
geprijsde
inToyota Corolla 74
ruilauto's:
,
f 3975; Audi 60 72 f 1250; Audi
100 LS '70 f 1250; VW Golf E
,
75 f5950; Citroen 2CV4 75
,
f3500; Simca 1000 Rallye I 74
f 2975; Renault 12 TL gas 74
fj 3975; Citroen Dyane '74
\f 3500; VW 1200 75 f 4750; Sim,ca 1000 GLE 74
f2475; VW
1200 74 f 3975; Daf 46 Combi 75
f4500; Ford Escort 1100 L 73
f3975; Vauxhall Viva 71 f975;
Audi 100 L 73 f 2475; VW Passat Var. 75 f5250; VW K7O 71
f 1250; VW 1300 71 f 1575; Fiat
125 P 75 f 2975; Ford Escort 73
f3750; VW 1303 LS Aut. 73
f3975
Renault 16 TL 71 f 1750;
Citroen Ami 8 Break 76 f 4500;
Fiat 127 73 f 1250; Citroen
2CV4 74 f 2750; Citroen 2 CV 6
74 f 2750; Hanomag F2O bestel
73f 2975; Pick-up dubbele cabine '74 f 5500; VW Bestel met
ruiten 74 f4500; Peugeot 204
Break bestel diesel 74 f2475;
MiniClubman 1100'74 f 3500;
VW 1200 '73 f2750; Peugeot
304 Break met gas '77 f6950;
gas '77
Simca 1308 GLS
VW
6950,-;
K7O
'71
f
f 1975;
VW Golf E '74 f5250; Toyota
Corolla 71 f 1475; Tovota 1000
74 f3250; VW 1303 73 f3750.
Auto Centurv, Friesestr.weg
Groningen.
79,
Tel.
*

|r
8 norsUeng*

*

.

050-776928. N02551.
Daf scheepsdieselmotoren,

*

.

+

Skoda S 110 LS, bj. 1972 redelijke prijs tel. 266007. N02496
V.W. Bj. '70 Motorisch goed.
Tel. 05954-2300. N02795
k

I

•

r

Motorweekendschip. Lengte 22 m. Breedte 4.30 m. Motor
„Rennes" twee cilinder 56 pk
bij 450 t.p.m. keerkoppeling
mechanisch. Woonruimte etc.
onder lage stalen opbouw. 220 ■
12 V installatie. Warm en koud
stromend water met hydrofoor.
inlichtingen
Nadere
tel.

Bromfietsen

!

NO 1943

*•

I
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patia

1.
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Auto's

*
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•
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Waarschip
600
SV '239.
N46438
pk
600x200x100, 5
Yamaha 1 Nu keuze in gereviseerde
compas etc. Tel. 05990-13737. <één- en tweerijlge aardappel1rooimachines met volle garanN46135
*
Grand Paradiso vouw- ttie. Doe uw voordeel, Zijlstra &
caravan 5 pers. compleet met Bolhuis
BV, Veendam. Tel.
I
grote voortent, slechts 2 keer ge- C05987-15970. N40162
bruikt. Wethouder Iwe Hutstr. *
Noodstroomaggregaten
113, Leek. Tel. 05945-2834. voor aftakasaandrijving, vanaf
N02465
f 4000. Mesken BV, Smilde, tel.
*
Flits in wedstrijduitvoering 05927-9147 en 9372, tel. vert.
met extra zeilen en trailer. Tel. 05160-4537..N39143
050-344980. N01942
*
G.o.h. rubberboot met b.b.
motor 2 pk, 4 pers. Tel. 773345.
*

*

*

\

Bakkeveen, 05169-220 b!g.g.

N02490
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*
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k 4 ladewagens Strautmann
iLBP3II 1 jaar oud, 2 ladewaAdria caravan 3 persoons fgens Strautmann LBF3IO 2 jaar
met z.g.a.n. voortent, koelkast, toud; 4 doseerwagens Straut»
kachel, res.wiel f 3200,-. Tel. mann
LBF 740; Krone doseer\wagen f 6000; 20 stuks ladewa05972-1566. N00392
Z.g.o.h. Fendtkaraat 3.60 fgens Strautmann, Krone, Menmet voortent. Prijs f 4750,-. Te f gde en Miedema; Veenhuis
bevr. Gratemastraat la, Gro- 'mengmesttanks van 5000 1.,
4200 1., 3500 1., 3000 1., 2000 1.
ningen.NlB649
greppelfree9,
Lely
Stacaravan 6.50 m lang, ge- Ridder
1
heel ingericht koelkast en ver- tgrondfrees, kunstmeststrooiers,
warming.
Tel. 05903-1304. hooischudders. Gebr. Postma,

1

i

Boten/caravans

ï i I

1

1

.

N43238

I 1
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Voor het vervoer, van uw,
kostbare paarden huurt uw een
Ie klas, 2-paardstrailer. Inl.
(050-348528. N43578
*

+

ASB Uitzendbureau

*

•

;

Tel.

omstandigheden.
05910-26133. N01527

.

*

■k Zw. bouvier, teef 8 mnd.,
z.st.b., rondom gecoup., erg gehoorzaam, moet weg wegens

*

)

<

Dieren

*

balkon. Boven 2
slaapkamers, fletsenschuur.
Vraagprijs f 61.500. Te bevragen van 6-10 uur. Groenend aal 20, Groningen. Tel.
050-262028. N45205
Leuk eengezinswoonhuis
i.z.g.st. gelegen in Selwerd, Gr.
Ind.: kamer, keuken, 5 slaapk.,
garage, veel
douche en cv.
privacy, prijs n.o.t.k. Ontruiming i.n.o. Bellen woensdag na
18.00 uur. Tel. 050-181565.
cabine),

+

]
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•k Baflo: vrijst. woning met vrij

'

■*■ Nabij Van Brakelplein.
Een keurig onderhouden bovenwoning-appartement.
Ontruimd direct te aanvaarden. Indeling: entree,
voorkamer, achterkamer (en
suite), keuken, toilet, douche-

79,399,-

PERZISCH
TA PI JTHUIS

I

■

SHIRAZ"

399,- /*"
Amsterdam-Leeuwarden ■
±190x100 van 800,-voor. 450,"

HAMADAN ±160x100 van 695,- . voor
SALONMATEN
SALONMATEN ±200x130 van

~~

'

1300,-v00r699,-

HUISKAMERTAPIJTEN ±300x200.. nu

"|650,"

v00r"|995,-

MIR 250x170 van 3150,-

SUPER KWALITEIT CHINESE TAPIJTEN
voor
±290x190"van 4950,-

2995,"

Voorts kussens, kleedjes,

lopers

enz.enz.
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Achtste blad

Volle buit voor ACV
In de eerste klas B zaterdagvoetbal beleefde ACV uit Assen een uitstekend
weekeinde. Het „dubbelprogram" leverde het team van trainer Foppe de Haan
vier punten op, terwijl alle concurrenten steekjes lieten vallen. Zaterdag wonnen
de Assenaren van RCL in Leiderdorp met 1-0 en Paasmaandag werd concurrent
Harkemase Boys moeizaam met 2-1 teruggewezen. Aan kop gaat Spakenburg,
dat een belangrijke 1-0 zege op en in Volendam bewerkstelligde, maar tegen DETO niet verder kwam dan een 0-0 puntendeling.
RCL-ACV 0-1
Bij de Assenaren was duidelijk sprake van
een „mentaal reveil." Dat was ook volgens
trainer Foppe de Haan het belangrijkste
winstpunt „Concentratie en werklust waren
de laatste twee wedstrijden volledig zoek. We
hebben de zaak uitgesproken en het resultaat
was een optimale inzet." Een „lucky goal"

Gerrit Volkers bezorgde ACV in de 20ste
minuut de volle winst. Bert Hooyer zette voor
en een puntertje van de centrumspits belandde met een boog over keeper Brandt in het net
van

(0-1). Onmiddelijk hierop kreeg Hooyer na
een schitterende dieptepass van Jack Soumeru (samen met Jan Schipper, uitblinker) een
prachtige kans, maar hij schoot naast. De Assenaren kwamen even in moeilijkheden door
een verkeerde terugspeelbal van Rob Salomons (vervanger voor Ronald Manders),
maar doelman Doede ter Veld redde door
goed uitlopen. Na de hervatting beheerste een
hardwerkend ACV de strijd. Hooyer, Volkers,
Jan Postma en Soumeru kregen goede kansen, die (meestal door te lang aarzelen) niets
opleverden. Met Rolf Veneboer op het middenveld (Salomons verhuisde naar de voorhoede en werd 20 minuten voor tijd vervangen
door Harm Rabbere) verstevigden de Assenaren hun greep op de wedstrijd en de zege
kwam niet meer in gevaar.

ACV Harkemase Boys 2-1
In een knappe voetbalthriller trok ACV na
negentig minuten spanning aan het langste
eind. En daarmee konden de Assenaren meer
dan tevreden zijn. Vooral het eerste half uur
waren de Boys heer en meester. Onder aanvoering van Hannie Schievink, die een
hoofdrol voor zich opeiste en zijn directe opponent Ronald Manders in die beginfase volledig zeek speelde, bouwden de Friezen een
groot overwicht op. Met lange ballen bestookten de bezoekers het doel van keeper Doede
ter Veld. Toen kwam ook het grote manco van
het team van trainer Postma aan het licht: de
afwerking. Het offensief leverde niet meer op
dan een inzet van Jack Pitstra op de lat. Verder bleef keeper Doede ter Veld (sterk in de
lucht en goed getimed uitlopen) overeind.
De ACV-machine werd vooral ontregeld
door een aantal tactische ingrepen van trainer
Postma. Nicolai belastte zich met Bert Hooyer waardoor de wat tragere Willem Weening
naar de voorstopperplaats was verhuisd. Op
het middenveld werd Jack Soumeru geconfronteerd met de aanvallend ingestelde Jan
ten Hage. Het gevolg was dat Jan Postma
aanvankelijk in een geïsoleerde positie verzeilde, wat later door ACV-trainer Foppe de
—

Haan werd opgelost door Postma op Ten Hage te zetten, zodat Soumeru zich wat meer in
offensieve daden kon uitleven.

De Assenaren ontworstelden zich na een
half uur aan de omklemmende greep van Harkemase Boys, wat resulteerde in een aantal
hachelijke situaties voor het Friese doel. Meer
dan een groot aantal corners leverde dit offensief niet op en alles wees op een dubbelblanke ruststand. Een overtreding van Nicolai contra Bert Hooyer binnen bet strafschopgebied zorgde evenwel voor een onverwachte
ommekeer. Scheidsrechter Dolstra uit Drachten legde de bal op de penaltystip en Gerrit
Volkers liet zich dit buitenkansje niet ontnemen. Van elf meter passeerde hij keeper
Dick Hoekstra kansloos en dat betekende dat
de Assenaren met een geflatteerde 1-0
voorsprong konden gaan rusten. Onmiddellijk na de hervatting kreeg ACV een unieke
kans om de strijd in een vroeg stadium te
beslissen. Hooyer schoot in, Hoekstra kreeg
de bal niet onder controle en Volkers rukte op
naar het Friese doel, achtervolgd door Schievink, die de Asser centrumspits onderuit
haalde. Opnieuw wees arbiter Dolstra naarde
penaltystip. Felle protesten van de Friezen
volgden, uiteraard zonder resultaat. Hooyer
belastte zich met het karwei, maar schoot te
zacht en onzuiver in, waardoor Hoekstra kon
redden. De bezoekers veerden op en nadat een
treffer van Pitstra uit een corner van Schievink door Dolstra was geannuleerd (wegens
aanvallen van de keeper), kon de Friese aanhang in de 67ste minuut toch juichen. Rolf
Veneboer maakte hands, Schievink nam.de
vrije schop en Pitstra kopte onhoudbaar in
(1-1). De bezoekers roken meer en Gerrit
Hoekstra had met iets meer geluk en overleg
de score kunnen uitbreiden. Eerst kopte hij
rakelings naast en vervolgens schoot hij na
een fraaie solo zelf, terwijl teamgenoot Haje
Hoeksma in vrije positie stond. Tien minuten
voor tijd haalde het meer geroutineerde ACV
de volle winst binnen. Hooyer stapte op het
middenveld handig over de bal, Soumeru penetreerde op links en bediende Volkers, die op
de rand van het strafschopgebied uithaalde
en Hoekstra verraste (2-1). Met opportunistisch spel probeerde Harkemase Boys de
score nog wel in evenwicht te brengen, maar
de verdiende gelijkmaker bleef uit. Ruurd
Veenstra (Harkemase Boys) en Ronald Manders (ACV) werden in het door 2500 toeschouwers bijgewoonde duel genoteerd door
arbiter Dolstra.
Oe stand:
1. Spakenburg

4.
5.
6.
7.
8.

Harkemase

Boys

Volendam

OETO
RVVH

Vitesse

Zwart
17 5
Wif2B
15 5
Boys
Kozakken
RCL
17 4
Huizen
16 2
Vroomshoopse Boys 17 3
Go Ahead Kampen 16 0

7 5 17 22-20
6 416 21-14
7 6 15 14-17
5 9 9 15-31
3 11 9 16-40
5 115 10-43

Delft

17
16
17
17

16

8
10
7
8

16 7
17 7
18 7

7
2
6
4
8 3
S
5
5

2
4
4
5

23 22-12

22 34-13
20 19-16
20 16-13
5 19 22-9
4 19 33-24
S 19 25-19
6 19 26-24

misten goede mogelijkheden. Drenthinaspeler Albert Albers had zelfs voor een verrassende ommekeer kunnen zorgen. Van dichtbij
schoot hij evenwel in vrije positie naast. Het
laatste kwartier zochten de Emmenaren het
offensief, maar de beste kansen waren voorde

thuisclub.

Zaterdag spelen:

RVVH —Vitesse Delft
ACV —Volendam
Harkemase B Go Ahead K.
DETO —Barendrecht

Oranje Nassau Elim 0-0
Onder aanvoering van de voortreffelijk spelende libero Bertus Benjamins hield Elim de
verdediging goed gesloten tegen een met name in de tweede helft iets sterker Oranje Nassau. Voor de pauze claimden de Groningers
twee keer een strafschop (Hans Robben onderuit gehaald en hands van Bertus Benjamins), maar beide malen wees arbiter Jongman de protesten van de hand. Na de hervatting annuleerde hij een treffer van Elimspeler Arend Zwiggelaar, die een hoekschop
ineens inschoot. Keeper Rob de Blois zou
bierbij volgens de scheidsrechter gehinderd
—

—

Spakenburg Vroomshoopse B.
Zwart Wit'2B Huizen
RCL Kozakken Boys.
—

—

—

In de tweede klasse E verloor koploper
ON Sneek Paasmaandag verrassend van
Blauw Wit '34 (2-1). Het betekende de
tweede nederlaag von ONS dit seizoen tegen de ploeg uit Leeuwarden. Naaste belager is nu Hollandscheveld, dat weliswaar
zeven punten achterstand heeft, maar tevens twee wedstrijden minder heeft
gespeeld. Elim raakte opnieuw verder achterop door een doelpuntloos gelijkspel tegen Oranje Nassau in Groningen. Onderaan behaalde Veendam 1894 voor de
eerste keer dit seizoen de volle winst ten
koste van Spel. Joure (1-2). De Veenkolonialen kregen door dit resultaat
aansluiting met Leeuwarder Zwaluwen en
SJS. Het duel SJS HZVV werd afgelast
en Veendan 1894 Elim werd verschoven
naar woensdagavond in verband met de
eerste-divisiewedstrijd Veendam
Excelsior.
ON Sneek SJS 3-0
50 min. Sinnema 1-0,69 min. Sinnema 2-0,
75 min. Dijkstra 3-0 (penalty).
Een attractief duel waarin debutant SJS
tot het rustsignaal gelijke tred met de Friese
koploper hield. Na de hervatting bewees
centrumspits Sinnema andermaal zijn grote
waarde en manoeuvreerde de Stadskanaalsters met twee treffers in een kansloze
positie. ONS drong sterk aan en Dijkstra
vergrootte de marge door een strafschop in de
rebound (keeper Roel de Vries redde in eerste
instantie) te verzilveren.
Spel. Joure Veendam 1894 1-2
22 min. Jan Bos 0-1,60 min. Erik Weelinck
0-2,78 min. Jansma 1-2.
Nog niet eerder dit seizoen scoorde debutant Veendam twee goals in één wedstrijd.
Het was meteen voldoende voor de eerste zege
in de. tweede klas, die in de 60ste minuut
gestalte kreeg door een doelpnt van Weelinck
uit een hoekschop van Hans Jager. Na de tegentreffer probeerden de Friezen de gelijkmaker te forceren. Veendam kreeg ruimte
voor snelle tegenstoten, maar miste de accuratesse om de zege nog meer glans te geven.
Hollandscheveld Drenthina 1-0
75 min. Gerrie Schonewille 1 -0.
De thuisclub had de hele wedstrijd een
overwicht en de Emmenaren moesten zich
hoofdzakelijk tot schaarse uitvallen beperken. Na de pauze behoedde doelman Lo de
Grijs Drenthina voor een grote nederlaag.
Roelof Schonewille, Bé Koster en Bert Kip
—

—

zijn.

Hollandscheveld Spel Joure 1-0
30 min. Henry Giethoorn 1-0.
Hollandscheveld was in de eerste helft sterker. Het vond elkaar gemakkelijker en de 1-0
ruststand was volledig verdiend. Na de hervatting werd het spel van de thuisclub minder. De angst sloop binnen en Joure had lange
tijd uitzicht op de verdiende gelijkmaker. De
Drenten bleven evenwel overeind en kregen in
de slotfase door de teruggekeerde Bert Kip
zelfs uitstekende kansen om de voorsprong uit
te breiden.
—

—

—

—

—

2. ACV

3. Barendrecht

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Workum Oranje Nassau 0-0
redelijke
wedstrijd met voor de rust een
Een
sterker Oranje Nassau. Bij de Groningers ont—

•

Boys.

braken Ton Wonderman, Gerard Molenaars
en Egge Knol, die allen geblesseerd waren. De
beste kans was voor Bert Mooibroek (jr.),
maar hij miste. Keeper Rob de Blois stak in
een uitstekende vorm en stopte schoten van
Henk Landman (eerste helft) en Sam Bakker
(na de pauze) bekwaam. Jan Heslinga kreeg
een goede mogelijkheid de Groningers alsnog
de volle winst te bezorgen. In vrije positie
schoot hij voorlangs.
De stand:

16 12
16 9
14 8
14 6
16 5
16 5
15 7
Workum
15 4
Joure
15 3
Spel.
Drenthina
14 3
11. SJS
14 1
12. Leeuw. Zwaluwen 15 1
13. Veendam
1894
14 1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ON
Sneek
Elim
Hollandscheveld
Blauw
Wit'34
Nassau
Oranje
HZVV
Flevo
Boys

2 26 29-11
4 21 24-10
3 9 15-12
3 17 12-7
417 23-16
4 17 15-13
6 16 18-18
5 14 8-19
6 12 11-15
7 10 10-15
6 9 8-19
7 9 10-17
8 7 11-22

2
3
3
4
7
7
2
6
6
4
7
7
5

Woensdag:

Veendam 1894—Elim.
Zaterdag spelen:
Leeuw. Zwal —Veendam 1894
SJS —Workum
HZVV —Drenthina
Elim —BlauwWit' 34
Oranje Nassau Hollandscheveld
ON Sneek —Spel. Joure.

Helpman-Spcl.Erica 0-0
Scheidsrechter Th. Clobus. Toeschouwers: 200.
Helpman mocht met het gelijke spel— een
belangrijk puntje
dik tevreden zijn. Spel.
Erica was technisch beter, had ook een veldoverwicht, maar slaagde er niet in de hechte
Helpman-defensie tot capituleren te dwingen. Vooral doelman Leiseboer weerde
zich
uitstekend.
FC Groningen heeft voor hem belangstel-

Spel. Erica begon verdedigend zwak. GRC
profiteerde hiervan en kort na de aanvang
stonden de Groningers met I—o voor. Gaandeweg groeide het duel naar een aanvaardbaar niveau. Spel. Erica herstelde zich na het

—

ling.

Harlingen-Appingedam 0-1

Rust o—o.
Scheidsrechter H. Folmer. Toeschouwers:
300.
Appingedam legde het accent nadrukkelijk
op de verdediging en poogde met tegenstoten
tot succes te komen. Deze speelwijze slaagde,
want terwijl Harlingen vaak aanviel, namen
de Damsters de beide punten mee. Een groot
aandeel in deze knappe o—l0—1 overwinning had
doelman Zeemering, voor wie PEC Zwolle interesse toont. Best werd er in deze wedstrijd
niet gespeeld. Het spelpeil was pover. Appingedam -speler Ruiter werd genoteerd.

80 min. o—l Henk Hommes.

Velocitas-Hoogezand 0-0
Scheidsrechter M. J. A. Wissink. Toeschouwers: 150.
Een uiterst matige wedstrijd waarin beide
ploegen slecht voetbalden. Krachtsverschil
was er niet en de aanvalslinies poogden tevergeefs zich kansen te scheppen. Vrij gemakkelijk konden de verdedigingen zich staande

houden.

Drachten-Friesland 0-0
Scheidsrechter A.
Schrik. Toeschouwers: 600.
Een aanvallend Drachten zag geen kans
zijn meerderheid in winst om te zetten.
Friesland was met zijn verdedigende speelwijze nadrukkelijk op een puntenverdeling
uit. De Friese hoofdstedelingen slaagden in
hun opzet. Drachten liet vooral voor de rust
de volle winst liggen, toen Wouda en Kees de
Groot alleen voor de Friesland-doelman
verschenen, maar niet tot scoren konden komen.

GRC-Spcl.Erica 1-1
5 min. I—o Meiessen. Rust 1—0.60min.
I—l Ben Rolink. Scheidsrechter Th. van
der Veen. Toeschouwers: 300.

eerste klasse c
zwakke begin en tot aan de slotfase, toen GRC
weer meer aanvallend werd, hadden de Drenten een licht overwicht. Technisch bleek Spel.
Erica iets meer in zijn mars te hebben. De
combinaties van de gasten liepen soepeler en
GRC kreeg het niet gemakkelijk. Er waren
waarschuwingen voor Meiessen (GRC) en
Joop Hemel (Sportclub Erica).

Velocitas-Helpman 1-1

Rust o—o. 60 min. o—l. B. Meijer
(strafschop), 75 min. I—l Jan Bont
(strafschop). Scheidsrechter L. Hoogerdijk. Toeschouwers: 200.
Een stedelijke derby met een vrij goed spelpeil. Velocitas had voor de rust de betere kansen, maar de blonde aanvalsspits Ben Boer
toonde nogal onkunde bij de afwerking. Het
grootste gevaar voor Helpman kwam over
rechts, waar Mc Nulty steeds de aandacht
opeiste. Ijlings werd in de verdediging van
Helpman Waslander vervangen door Theo
Bouwman en werd de pittige Kiefer op Mc
Nulty gezet. Eenmaal was de Engelsman
dichtbij een goal, maar de Helpman-doelman
Leiseboer redde magnifiek. Na de pauze was
het overwicht van Velocitas verdwenen en de
strijd ging meer gelijk op. De derby kreeg met
I—l een terechte uitslag, al was Velocitas gezien de mogelijkheden dichter bij een overwinning.

Appingedam-Friesland 5-0
17 min. I—o Oege Posthuma, 44 min.
2—o Posthuma. Rust 2—o. 51 min. 3—o
Henk Hommes (strafschop), 65 min. 4—o
Hommes, 80 min. s—o Jaap Ruiter.
Scheidsrechter J. Ruinemans. Toe-

schouwers: 700.
Een meer dan verdiende zege van Appingedam, dat in tegenstelling met de
wedstrijd van zaterdag nu meer aanvallend
voetbalde. Friesland gaf veel beter partij dan
de s—o uitslag doet vermoeden. De Damsters
waren echter in dit aardige duel zeer schotvaardig en vooral Oege Posthuma buitte de
kleine kansjes uitstekend uit. Friesland had
een betere uitslag verdiend. Zelfs toen de cijfers al tot 4—o waren opgelopen, hielden de

Friezen goed vol, maar hun aanvalsspel had
te weinig inhoud om tot doelpunten te komen.

Twedo-Drachten 1-2
23 min. o—l Joop Heidinga. Rust 0—1.50
min. o—2 Gerard Bos, 51 min. I—2 Jan
Vos. Scheidsrechter G. Vloedgraven. Toeschouwers: 1000.
Een agressief Drachten, dat met inzet en
veel élan speelde, verraste Twedo op eigen
veld. Vooral in de eerste helft ging het bij
Twedo niet naar wens. De ploeg zoch tevergeefs naar zijn normale vorm. De druk van het
lijstaanvoerdersschap weegt kennelijk zwaar.
Pas toen Drachten met o—2 aan de leiding
kwam, ging Twedo beter spelen. De Drenten
kwamen met een groot offensief, maar ze
slaagden er niet in de achterstand weg te werken en de nederlaag te ontlopen. Drachten

bleef ook in die fase met plotselinge tegenstoten gevaarlijk. Twedo-speler Rijk Groenhof
liep een waarschuwing op.

Titan-Harlingen 1-0

Rust o—o. 55 min. I—o. B. Duitscher.
Scheidsrechter A. Vergoef. Toeschouwers:
200.

In een vrij rommelige wedstrijd heeft Titan
een belangrijke zege behaald. Voor de rust
hadden de gastheren de steun van de wind,
maar hun spel was ongecontroleerd en onzuiver. Na de rust ging het een stuk beter. Titan hield de bal goed in de ploeg, de combinaties werden nauwkeuriger uitgevoerd en
Harlingen kreeg vrijwel geen mogelijkheden
meer. Trainer Van Brummelen: „De ploeg
heeft zich uitstekend hersteld van het zwakke
spel van voor de pauze. Ik ben erg tevreden en
ervan overtuigd, dat we ons zullen hand-

haven."

•

...

OE STAND:

9 S 2 23 22- 7
9 2 4 20 25—16
6 5 3 17 17— 9
4 8 3 16 18—15
6 3 5 15 19—14
6 3 5 15 16—16
5 4 6 14 12—16
6 2 8 14 20-24
5 3 7 13 14-21
4 4 7 12 10—15

1. Twedo
2. Applngedam
3. Hoogezand
4. Spel. Erica
5. Valthermond
6. G.R.C.
7. Drachten
8. Titan
9. Helpman
10. Harlingen

16
15
14
15
14
14
15
16
15
15

11. Velocita»
12. Friesland

15 2
14 1

7
6

6 11 11-20
7 8 13-24

DONDERDAG SPELEN:

Valthermond—Friesland
Harlingen—Spel.Erica
Drachten—Hoogezand
Helpman—G.R.C.
Velocitas— Appingedam

—

.

tussen Asser Boys en GVA V Rapiditas eindigde in o—o.

Heerenveen

Achilles
ACV

Omlandia
BeQuick

SC Erica
Hoogeveen

28
24
24
21
18
18
16
12
12
10

17

9
6

16

FVC-DokkumO-O
Een vrijwel gelijkopgaande strijd, waarin
de afwerking slecht verzotgd was. Feitsma
(FVC) kwam in het boekje.
DONDERDAGSPELEN:
Achilles-Leeuwarden
Bergum-Rood Geel
Dokkum-Leek
Lemmer-Oosterparkers
FVC-Actief
ZONDAG SPELEN:
Rood Geel-Dokkum

Hoop voor Omlandia, stadstoppers sterk
16
17
17
17
16
17
16
16
18
15

Lemmer-Jubbega 0-0
Na rust kwam Jubbega, dat voor rust iets
sterker was, onder zware druk. Lemmer wist
de kansen niet te benutten. Ten Cate (Lemmer) kreeg een waarschuwing.

Leek-Jubbega
Harkema Opeinde-Lemmer
Oosterparkers- FVC
Actief-Achilles

ZONDAG SPELEN:
Friesland—Harlingen
Spel. Erica—Drachten
Hoogezand—Helpman
Q.R.C.—Veloclta»
Appingedam—Twedo
Titan—Valthermond

DE STANDEN:
KLASA:
GRC
Emmen
Hub. Sneek
81. Wit'34
Drachten

Valle3-1.
Rood Geel startte furieus. Daarna was het
Harkema dat de dienst uitmaakte.

Leeuwarden-Bergum

JEUGDSELECTIEVOETBAL

In klas A van de geselecteerde voetbaljeugd wordt de positie voor GRC steeds beter. De Groningers kwamen zelf niet in het
veld, maar Emmen verloor bij Drachten:
2—l. Maandag herstelden de Drenten zich
door Heerenveen te kloppen: o—l. Hubert
Sneek kwam naast Emmen door twee ruime overwinningen. Tegen het in degradatiegevaar verkerende Be Quick werd het
s—o5—0 en tegen Drachten 3 1
in de gevarenzone had Omlandia een mooi
weekeinde: I—l1 —1 tegen ACV en een 3—l zege
op Achilles. Erica verging het minder goed.
Het leed twee nederlagen tegen Heerenveen
en Blauw Wit'34:l—oen2—l.
Velocitas ging in klas B fraai door en behaalde de maximale buit in twee uitwedstrijden: I—2 en o—2 tegen O.N. Sneek en
HZVV. Concurrent Leeuwarden kwam
slechts eenmaal in het veld. Het won met I—2
bij HZVV.
Onderaan begint Oranje Nassau aan een
eindsprint. De oranjehemden versloegen
SVBO met I—o en speelden o—o tegen O.N.
Sneek. Frisia kon het bij Zwartemeer niet bolwerken en verloor met 2 —l. Hierdoor kwamen de Friezen op de laatste plaats. Het duel

In de top van de tweede klas A voetbal is na het dubbelprogramma van dit
weekeinde weinig veranderd. Zowel Oosterparkers dat in beide wedstrijden niet
wist te scoren, als Leek behaalde twee punten. Onderin deed Actief het opmerkelijk goed. De ploeg uit Paterswolde sleepte tegen twee „topploegen" liefst
drie punten in de wacht en heeft zichboven de fatale streep uitgewerkt.
DE WEDSTRIJDEN VAN ZATERDAG:
Een agressief Musselkanaal had steeds een
Actief-Oosterparkers 0-0
veldoverwicht. Het maken van goals bleek
Een slechte partij, waarin Actief in de
echter een te grote opgave.
tweede helft sterker, maar niet produktief
Zw ar t emeer-TH O S 0-1
was.
Jansen 0-1.
Rood Geel-Leek 1-3.
Een vooral technisch beter Zwartemeer
Sloterdijk 1-0, Marree 1-1, Zuidema 1-2,
kreeg zeker tien kansen, waarvan er niet één
Assink 1-3.
werd benut. THOS kreeg er ongeveer drie.
Na de vroege openingstreffer van Rood Geel
Dat was wel genoeg voor de overwinning.
nam Leek het initiatief, hetgeen nog voor de
rust resulteerde in drie treffers. Visser (Rood
Geel) werd genoteerd.
F VC-Harkema Opeinde 2-1.
Van der Veen 0-1, Wijbenga 1-1, Dek 2-1.
Dokk urn-Leeuwarden 1-2
Zeer 0-1, Van Kammen 0-2, Visser
Muntendam-Nieuw Buinen 3-0
(strafschop) 1-2.
De Graaf 1-0, Kapper2-0, Kapper 3-0.
Rheem Bergum-Achilles 0-0
Een geïnspireerd Muntendam wilde de nederlaag van zaterdag goedmaken. Tegen een
DE WEDSTRIJDEN VAN MAANDAG:
Oosterparkers-Leeuwarden 0-0
mat Nieuw Buinen slaagde het daarin volDe aanvalslinie van Oosterparkers dat met
ledig.
vijf invallers speelde, is van slag. De ploeg
WVV-CECO-0
wist zich nauwelijks kansen te creëren. HetEen wedstrijd zonder hoogtepunten met
zelfde geldt voor Leeuwarden.
een juiste uitslag. Voor rust was WW iets
Leek-Achi lies 1-2.
sterker, in de tweede helft CEC
Dijkstra 0-1, Strobos (eigen doel) 0-2, MarBNC-BedumO-0
reel-2.
Aan het niveau was te zien dat er twee
Middenmoter Achilles was voor rust iets
degradatiekandidaten aan het werk waren.
beter. In de tweede helft nam Leek het initiaBeide voorhoedes hadden niets in te brengen.
tief over, maar toen Strobos de bal in eigen
ZONDAG SPELEN:
doel werkte, was de strijd beslist, al kwam
Nieuw Buinen-Neptunia, CEC-Rolder Boys,
Leek nog even terug.
BNC-THOS, WVV-Zwartemeer, MuntendamActief-Rheem Bergum 2-0
Reilman 1-0, De Groot 2-0.
Bergum was tegen een technisch beter Actief steeds in de aanval. Via uitvallen kwam
de zege bij Actief terecht.
Harkema Opeinde-Rood Geel 3-1
Sloterdijk 0-1, Schievink 1-1 en 2-1, Van der

HENK HOMMES
drie goals

...

Opmerkelijk succes
Actief en THOS

tweede klasse

—

Appingedam jaagt op Twedo
In de eerste klas voetbal is de spanning onverwacht terug. Dit vond zijn oorzaak in het feit, dat de onbetwiste koploper Twedo zich in eigen huis liet verrassen door het in de onderste regionen vertoevende Drachten. (1 —2). Appingedam
voegde in dit Paas-weekeinde vier punten aan zijn totaal toe. de Damsters wonnen zaterdag in Harlingen met I—o en gisteren op eigen veld met s—o van
Friesland. De ploeg van Hans Meijer heeft slechts één verliespunt meer. Komende zondag wordt de wedstrijd Appingedam—Twedo de grote „klapper".
De stad-Groninger derby tussen Velocitas en Helpman eindigde onbeslist
(1—1). Beide ploegen haalden zaterdag een waardevol puntje binnen. Helpman
deed dit tegen een beter Spel. Erica en Velocitas speelde tegen Hoogezand o—o.
Drachten haalde drie punten binnen. Zaterdag tegen Friesland werd het o—o en
gisteren in Veenoord kwam de volle buit binnen. Titan versloeg Harlingen met
I—o en GRC deelde de winst met Spel. Erica met I—l.

ACV's Bert Hooyer passeert verdediger Willem Weening van Harkemase

KLAS B:
Velocitas

Leeuwarden

Dr. Boys
VKW
Zwartemeer
Asser Boys
HZVV
GVAVRap.

SVBO
ON Sneek
Or. Nassau
Frisia

17
15
17
16
17
15
17
15
16
16

28
25
20
19
17
16
15

13

13
11

16 8
15 7

Programma Klas A: Hoogeveen-Achllles (18/4),
GRC-Blauw Wit '34 (18/4) en zondag 22 april: Emmen-Achilles. Be Qulck-Hoogeveen, Blauw Wit
'34-Drachten (21/4), ACV-Hubert Sneek (21/4),
Heerenveen-GRC, Omlandia-Spcl. Erica (21 /4).
Programma Klas B: Zwartemeer-Asser Boys
(18/4), Frisia-SVBO (18/4), VKW-GVAV Rapiditas
(19/4) en zondag 22 april: SVBO-Asser Boys,
Leeuwarden-Zwartemeer, HZVV-Drachtster Boys
(21/4), VKW-Oranje Nassau (21/4), ON SneekGVAV Rapiditas (21/4), Velocitas-Frisia

In klas 2B kwam koploper WKE dit
weekeinde eenmaal in het veld en tegen Rolder Boys verspeelde de ploeg
een puntje. Dat leverde overigens weinig schade op, want alle ploegen in de
top leden verlies. In de degradatiezone
zorgde THOS voor een geweldig resultaat (tweemaal winst), terwijl alle
overige ploegen onderin tot de halve
winst kwamen.
DE WEDSTRIJDEN VAN ZATERDAG:
Z war temeer- M un tcndam 2-1
Post 1 -0, De Vries 1 -1, Post 2-1.
THOS-WVV3-0
Sikkemal-0,2-oen3-0.
Kolder Boys-BNC 2-2

Blauw 1-0, De Voogd 1-1, Dieterman 1-2,
Dekker 2-2.
Neptunia-CECO-1

Robben 0-1.

Sulman (CEC) werd genoteerd. Scheidsrechter J. Bootsma uit Groningen moest na
afloop onder begeleiding naar de kleedkamer worden gebracht, omdat Neptuniasupporters meenden dat hun club een
strafschop onthouden was.
Bedum-Nieuw Buinen 0-0

DE WEDSTRIJDEN VAN MAANDAG:
WKE-Rolder Boys 1-1
Hinke Wolters 1-0, Bos 1-1.
Een vooral voor de rust veel sterker WKE
faalde in de afwerking. Zodoende kon Rolder
Boys vlak voor tijd op gelijke hoogte komen.
Sli m van de gasten kreeg een waarschuwing.
Musselkanaal-Neptunia 1-1
Wubbels 1-0, Boon 1 1

WKE, Musselkanaal-Bedum.

De standen:
2A
Ootterp.
Leek
Bergum
FVC
Harkema Op.
Leeuwarden
Achillet
Jubbega
Actief
Rood Geel
Dokkum
Lemmer

20
19
10
10
10
15
15
15
13
15 12

14
15
14
15
10
15
15
10
14

2B
WKE
Muntendam
Musselkan
Neplunia
WW
Zwartemeer
CEC
Nw Buinen
Holder B.
THOS

15
15
10
15
10
15
10
15
10
15

14 11 Bedum
15 10 BNC

22
19
19
10
17
10
10
14
13
10

15 10
15 10

Brand loeit twee
spelers uit veld
Toen de brandweer-sirene door
Harkstede loeide, kwam de plaatselijke
voetbalclub meteen in de problemen. In
de vierde klas D van de amateurs raakte
Harkstede na een halfuur in het duel met
Kloosterburen meteen twee spelers kwijt.
Gerrit Kamminga en Jan Koning zijn allebei lid van de vrijwillige brandweer en ze
waren wel genoodzaakt het veld te verlaten.
Harkstede, tochal gehandicapt door invallers, was daarmee door zijn portie wisselspelers heen. Veel haalde het niet uit,
trouwens. Door gebrek aan water kon men
tegen het vuur in een weekeindhuisje weinig uitrichten. Beide brandblussers woonden het laatste stuk van de wedstrijd nog
als toeschouwer bij. Het bleef 0-0.

Door blessure geveld

Arbiter voor twintig
minuten naar Gouda
De Groninger scheidsrechter J. J.
d'Ancona is Paasmaandag voor 20 minuten voetbal heen en terug naar Gouda gereisd. In de 16e minuut van de eerste
helft kwam hij tijdens de wedstrijd
Olympia-VIOS in botsing met twee spelers die hem op weg naar de bal tegen het

gras liepen.
De fluitist werd door verzorgers weliswaar opgelapt, maar niet voor lang. Hij
bleek dusdanig geblesseerd, dat hij de
strijd officieel na 20 minuten staakte. Er
was geen vervanger aanwezig, zodat de
ontmoeting op dat punt werd afgesloten,
althans voorlopig
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ALTREX KLIMM ATERI ALEN KUNT U OOK HUREN!
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VEILING

—

'tZou wel eens efficiënter kunnen zijn: huren, immers, op
die manier vermijdt u investeringen, en opslag-en transportproblemen. Bovendien is het klimmateriëel inzetbaar
waarenwanneeruhetèchtnodighebt.
Neem hierover vrijblijvend kontakt op metde grootste

biistede (ëilfes)

30verhuur/

Nunspeet, tel. 03412-3841, telex 47365
Rotterdam-Lombardijen, tel.olo-326344
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BEHUIZING
ZEVENHUIZEN
Op woensdag 18 april 1979 om 19.30 uur In het café
Jan Pruim, Hoofddiep 34, Zevenhuizen zal t.v.v. de erven Harm Holman en echtgenote publiek te koop worden aangeboden:

de vrijstaande
BEHUIZING
met erf en land aan het Hoofddiep 32 te Zevenhuizen,
gr. 75.60 are, te veilen in 2 perc:
Perc. 1 de behuizing met erf en tuin, gr. 6.90 are;
Perc. 2.: land gelegen achter de woning, gr. 68.70 are;
.:

Aanv.: bij debetaling.
Betaling: 15 mei 1979.
Bezichtiging: dag van verkoop van 18.00-19.00 uur.

| BILTHOVEN 030-78 78

P. HOFSTEENGE.
notaris te Leek.

Tel. 05945-2005.
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op ALLE artikelen:

KRISTAL-PORSELEIN-AARDEWERK
GLAS-TIN-COUVERTSen2OO2CADEAUX.„
uitzonderlijk goede wegvastheid
-

-

-

breed en soepel loopvlak tot In de

afgeronde schouders
voortreffelijke stuurpreclsle in bochten
perfekte stabiliteit en souplesse

milieu-vriendelijke extra's als
•

zuln,9door

-comfortabel, veilig en geruisloos

uitstekende grip, óók op natte wegen
-

-

brede proflelbanen In lengte- en

...en daarbij nog een aantal extra koopjes.

breedterichting met talrijke
antisiip-iameilen
zeer goede waterafvoer

JacobKoning

voor verdergaande veiligheid
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Be Quick ruim voor
na gunstig weekend

Top korfballers:

'Concentratie
van krachten
noodzakelijk'
(Van onze korfbalmedewerker)
is enige deining ontstaan over een lijvige brief,
noordelijke
de
korfbalwereld
In
topspelers
door
liefst
29
en -speelsters, aan de besturen van alle
ondertekend
overgangsklasseverenigingen.
In die brief wordt
noordelijke hoofdklasse- en
ernstige verontrusting uitgesproken over de opstelling van de verenigingen tegenover het topkorfbal. Zonder aktie verwacht de groep van 29 dat het met het
noordelijk topkorfbal „gezien het huidige passieve beleid" bergafwaarts zal
gaan.
Hoewel alle bekende namen in de groep zijn terug te vinden, is het voor de buitenwereld duidelijk dat de regie van deze actie in handen is van het ~e nfant
terrible" van het noordelijk korfbal, de stad-Groninger Jaap Lenstra. Uit zijn
mond opgetekend zijn de ideeën van de groep ook niet nieuw te noemen. Maar nu
achtentwintig andere prominenten mede-ondertekenaar zijn, lijken de aangesproken besturen de voorstellen niet louter voor kennisgeving te kunnen aannemen.
In feite betekent dit een pleidooi voor
De actie betekent zo'n beetje de
vrije spelersmarkt. De 29 steken dat
een
rentree van Jaap Lenstra op het hoogste
niet onder stoelen of banken. Dat ditook
korfbalniveau. Na zijn geruchtmakend
kan ontaarden in onfrisse ranselpartijen
vertrek bij het Groninger Nic, drie jaar
wordt
niet als gevaar gezien. Alleen de
betrekkelijke
verhij
in
geleden, speelde
positieve
aspekten worden over het voeteen
van
de
van
reserveteams
getelheid in
gehaald.
licht
Van de verenigings01de Friese overgangsklasser SCO uit
wordt
daarvoor een menbesturen
deholtpade. Dezelfde vereniging, waartaliteitsverandering verwacht. Jaap
mee Lenstra met ingang van het volgend
Lenstra: „Om de overstap van een jonge
seizoen nieuwe successen hoopt te bereispeler te voorkomen wordt deze nu vaak
ken als trainer-coach.
onder druk gezet en overladen met zelfWant in die functie geniet hij niet ten
verwijt voor het geval deze zijn verenionrechte een zekere reputatie. Voor de
ging, en zeker een dorpsclub, in de steek
rest van Lenstra's inbreng in de korfbalzou laten. In het belang van de spelers is
wereld is zijn imago nogal beladen met
dat zeker niet. Zij worden geremd in hun
vooroordelen. Daarom blijft regisseur
ontwikkeling. In het belang van de vereJaap Lenstra het liefst achter de coulisniging lijkt het ons ook niet. Zijn VDW
hij
happig
erg
op
en
is
niet
een
sen
dat
en AKC minder geworden van het vergoed,
Hij
gesprek.
weet maar al te
zijn
alleen
al
de
trek
van Mulder en Scholtmeyer naar
naam
het uitspreken van
Asko?
Ik dacht van niet. Bovendien gaat
haren van menig verenigingsbestuurder
er
een stimulerende werking uit van een
recht overeind doet staan. ~Ik schijn een
topploeg op de korfbalontwikkeling inde
vreemd figuur te zijn. Als ze in kringen
regio, zie DOS '46 en Zuid-oost Drenthe.
van bestuurders mijn naam horen, komt
Waarom moet alles nu soms in het gedirect
Ze
denken
dat
de
ik
er
verzet.
niep plaats vinden? Tegen de verenikapot
maar
wil maken,
verenigingen
het
gingsbesturen zeggen wij: Wees niet zo
tegendeel is waar. De andere onderbenauwd, je vereniging gaat echt niet
tekenaars hebben mij dan ook gevraagd
kapot".
me terughoudend op te stellen en zeker
niet te spreken van de groep-Lenstra,
Dat deze ideeën onder de topspelers
hoewel het initiatief alleen van mij is uitzelf
al wel meer ingang vinden kan
gegaan".
geïllustreerd worden door twee opvallende „transfers", die aan het eind van
het seizoen zullen plaats hebben: de
Bezorgheid
overgang van Asko-coryfee Reinhardt
De bezorgdheid van de groep van 29
Mulder naar DOS' 46 en van Nico de
gemakkelijk verklaren.
laat zich
Nekker van B. W. Heerenveen naar het
Lenstra: „Wij stellen vast dat er van vernaburige LDO.
breding van het noordelijk topkorfbal eigenlijk geen sprake is. Promotie en
degradatie vindt bij een geheel noorSponsor-pool
delijke overgangsklasse plaats volgens
Een fors pleidooi om meer geld beeen viast patroon: twee erbij, twee eraf.
schikbaar te stellen voor een profesDat noem ik kunstmatig handhaven. We
sionelere training en begeleiding (maar
strooien elkaar zand in de ogen door te
niet voor financiële vergoedingen aan
gaan stellen dat het geweldig gaat. En
spelers) wordt vergezeld van het voorstel
wat dan nog? Hoe lang kunnen DOS' 46
een soort sponsor-pool te creëren.
en LDO zich nog in de hoofdklasse handLenstra daarover: „De verenigingen
haven? Dat duurt vast niet lang meer.
hebben
het individueel moeilijk sponWelke ploegen kunnen dan hun plaats
vinden.
Wat in de praktijk van alsors te
innemen? We zien het niet".
le dag ook nog neerkomt op het slechts
Volgens Lenstra kan de spectaculaire
stellen van trainingspakken
beschikbaar
groei van de korfbalsport in de breedte
en een kleine financiële bijdrage. Als
(naar bijna 19.000 actieve beoefenaren
speler loop je naar mijn mening voor die
in de drie noordelijke provincies) niet los
paar gulden duidelijk voor aap".
gezien worden van de prestaties aan de
„We worden pas interessant voor een
top. „Die groei is uitstekend, maar je
sponsor als we wat te bieden hebben.
moet je niet alleen op de breedte richten.
Waarom
zouden we het gehele noorJuist door prestaties aan de top zal de
delijk korfbal dan niet collectief aansport kans krijgen nog gemakkelijker in
bieden. We bereiken dan per week meer
de breedte te groeien. Het gaat ons erom
dan 6000 mensen en dat is meer dan de
korfbal naar een hoger niveau te halen.
ijhockey- en basketbal toppers. Volgens
In de sport streef je toch naar het
ons is dit collectief aanbod voor een
hoogste".
sponsor veel aantrekkelijker dan wanneer de verenigingen zich individueel
De groep van 29 vindt dat juist die top
aanbieden".
tegenwoordig ondergewaardeerd wordt.
Vandaar hun schot voor de boeg. Vooral
het voorstel tot een zekere concentratie
Laat wakker
van het topkorfbal springt daarbij in het
De groep van 29 verwacht dat de vereoog. Lenstra: „Vroeger heb ik wel ge■nigingbesturen
van
de
noorserieus
over
hun
dacht aan het centraliseren
ontkendelijke top in een paar verenigingen. Van
voorstellen gaan nadenken. Zelf
dat idee ben ik afgestapt. Wat we nu
nen ze niet in feite een enorme klont bovoorstellen is een zekere regionalisatie,
ter op hun hoofd te hebben, door niet al
het naar je toetrekken van de talenten
eerder deze zaken in eigen kring aan de
uit de omliggende verenigingen. Ons
orde te stellen. In de brief staat dat ook
bouwen
zonneklaar: „Het gebrek aan visie welke
standpunt is dat alleen maar
wij bijna allemaal onze besturen verbinnen je eigen vereniging, hoe goed je
wijten, zouden wij ook volledig voor eihet doet, niet toereikend is om je aan de
top te handhaven. Elke vereniging lijkt
gen rekening kunnen nemen, omdat ook
wij nu pas wakker zijn geworden".
nu te veel afhankelijk van één, soms
toevallig
aanDe verenigingsbesturen zelf nemen
twee, goede spelers, die
vooralsnog
waar
een afwachtende houding
wezig zijn. Kijk maar naar DOS' 46,
aan en hebben hun reactie nog niet gezou dat blijven zonder Albert Lucas".

Bij de derde klassers had het stad-Groninger Be Quick in 3D een voortreffelijk
Paasweekeinde. Het haalde de volle buit van vier punten binnen, terwijl Zuidlaren zich liet verrassen door Veendam '94 en FVV slechts één puntje kon veroveren. Be Quick voert nu de ranglijst aan met een voorsprong van drie punten. De
overige leiders, MSC (in 3A), ONB (in 3B) en KSC (in 3C) konden zich handhaven.
4EKLASSEC:
4EKLASSED:
In de derde klas A won het Meppeler
14 20
Frisia
14 23 Froomb.
MSC het duel tegen LSC met 1-0 door een
13
19
Zeester
17
Hans
Jour»
14
Spel.
doelpunt van
Boer. Dekker miste
13 17
Eenrum
14
Vereent
14
Sp.
Zeeman
strafschop.
voor de Meppelers een
13 17
15 14 Warffum
MKV '29
van LSC en Runhart van MSC kregen een
13 13
TFS
Ooeterh.
14
15
waarschuwing. Nicator kon de Meppelers
12 13 Klooeterb.
12 11
Gorredifk
tot op twee punten naderen door twee over14 11
Tiinje
14 13 Harkstede
winningen, zaterdag met 4-1 op Niéuwe14 11
Surhuisterv.
13 11 Farmsum
12 10
13 11 Mareia
Oerterp
schoot en maandag met 2-0 op Stiens.
12 7
13 11 Siddeburen
Akkrum
In de derde klas B moest leider ONB een
12 0
Hunsingo
13
9
Buitenp.
VAKO
punt afstaan aan het bezoekende
(0-0). Gruno won zaterdag uiterst moeizaam
In de vierde klas E kan Peize niets meer
met 1-0 van het in gevaar verkerende Nieuw
De ploeg van trainer Fred Bijleveld
gebeuren.
Roden en speelde maandag met 1-1 gelijk tehaalde
weer
de volle buit door met 0-1 van
gen Roden. Groninger Boys kwam door twee
te
Hellas VC winnen. Onderaan in deze klasse
nederlagen tegen VAKO en Gronitas op de
won Astrea met 1-0 van De Wilper Boys en het
laatste plaats terecht, terwijl ook de positie
van WK er veel slechter op werd. Deze stadGroninger club verloor van Gronitas en
Nieuw Roden.

-

3EKLASSEA:
MSC
15
Nicator
15
16
FC Wolvega
Zw. westeinde 14
RES
14
WZS
15
15
Olyphia

Nieuwesch.

•

LSC
Stiens
Houtigehage
E m mei oord

Jaap Lenstra:,, We strooien elkaar zand in de ogen".

-

-

reed. Gezien het tijdsbestek mag dat ook
nog niet van hen verwacht worden. Alleen voorzitter Jan Baylé van D 05,46
kan een bespreking van de brief in zijn
bestuur melden. „Wij zullen alle aangeschreven verenigingen op korte termijn
uitnodigen voor een gesprek over deze
materie".

Of die oproep respons zal krijgen is nog
onduidelijk. Dat is wel hetgeen de spelers minimaal met hun actie beogen.
Lenstra tenslotte: „Het heeft niet te maken met het afkraken van de besturen.
Ze mogen het ook best met ons oneens
zijn. Maar we verwachten wel dat ze dan
ook zelfeen eigen toekomstvisie geven".

Lindblom winnaar
'cross' Balkbrug
De grasbaan van Balkbrug was zo slecht geworden door langdurige regen in de nacht van
zondag op maandag, dat de internationale
wedstrijd meer leek op een cross,. Negen buitenlanders en drie Nederlanders waren gecontracteerd voor het hoofdnummer, de internationale speciaalklasse. In de series deden
zich nauwelijks verrassingen voor, zodat alle
favoriete rijders in de finale uitkwamen.
Franz Kolbeck. vorig jaar tweede bij het Europees kampioenschap, plaatste zich wel voor
de eindstrijd maar kon daarin niet starten,
omdat hij in de laatste serie zijn motor kapot
draaide. Daarvan profiteerde Henk Jansen,
want hij kon de vrijgekomen plaats overnemen. Voor Ab de Groot begon de finale
slecht. In de eerste manche kreeg hij pech.
Voor de volgende manches leende De Groot
een andere motor. Daarop voelde hij zich
uitstekend thuis want hij won ze beide. Daardoor kon de Blijhamster in de eindstand nog
een tweede plaats bereiken. Winnaar werd
als zo vaak Sture Lindblom. De Zweed won
de eerste manche, bleef in de tweede achter
Ab de Groot en werd in de slotmanche derde.
Juist voor de finish liet Lindblom zich in de
laatste manche verrassen door de Europese
kampioen Chris Baybutt. Ook in de heide andere manches klasseerde Baybutt zich goed,
overigens zonder al te veel indruk te maken.
In de eindstand werd de Engelsman derde
achter Sture Lindblom en Ab de Groot. Met
evenveel punten als Baybutt werd Skjold
Larsen vierde). Ook de senioren speciaalklasse kwamen in Balkbrug aan de start. Na vorig
—

—

Grijpskerk en Haren:
sterkste jeugdschakers
De finalewedstrijden voor jeugdschaakclubs, waaraan in totaal 48 teams uit Groningen en Drenthe hebben deelgenomen, leverden in Haren succes op voor Grijpskerk en
Haren.
In de leeftijdsgroep tot 13 jaar zegevierde
het viertal Dirk Treur, Arjen Admiraal, Eelco
Admiraal en Frouktje v.d. Zaag uit Niezijl,
dat onder de naam Grijpskerk uitkwam.
Tweede werd Veendam, derde KSC uit Klazienaveen en vierde Delfzijl.
In de groep tot 16 jaar ging de titel naar de
Hareners Paul en Hans Heidanus, Dijs Bakels, Eddy Vos en Henri Romp. De volgorde
was verder KSC, Veendam, DSC Appingedam, Toorn (Ezinge) en Smilde,

jaar erg veel pech gehad te hebben, zat het
Gonnes Bos eindelijk eens mee. Na een
tweede en een eerste plaats in de eerste twee
manches kon Bos de overwinning nauwelijks
meer ontgaan. Rustig naar een derde plaats
rijdend in de slotmanche stelde hij de zege zeker. Met Gonnes Bos kwamen Barend van Uffelen en Marten Buurke op het erepodium.
Jetze Valkema was bij de senioren 500 cc
veruit de snelste rijder. Alleen Bert van Roozendaal kon in de buurt van de Fries blijven.
Bij de junioren in de speciaalklasse deklasseerde Harm Horstede al de overige rijders.

Nederland zesde
in jeugdtoernooi
Uruquay heeft het jeugdtoernooi van
Cannes gewonnen door in de eindstrijd een
selectie van de Cote d'Azur met I—o te
verslaan. Baptista maakte in de zevende
minuut van een tumulteuze wedstrijd het
doelpunt.

Nederland heeft de wedstrijd om de vijfde
plaats van Oostenrijk verloren in een periode
dat de ploeg duidelijk sterker was. De eerste
helft was voor Oostenrijk, dat Nederland met
snel voetbal vast in zijn greep had. De Nederlandse junioren herstelden zich na rust, maar
tien minuten voor tijd profiteerde invaller
Martinek van een moment van aarzeling in de
Nederlandse verdediging en besliste het duel.
De eindstand van het toernooi in Cannes is
1. Uruquay, 2. Cote d'Azur, 3. Frankrijk, 4
Portugal, 5. Oostenrijk, 6. Nederland, 7. Hon
garije, 8. Mexico.

Groninger tennistriomf
Op het jeugd-tennistoernooi in Assen is de
provincie Groningen uitstekend voor de dag
gekomen. Bij de meisjes slaagde Trudy Torringa (Visvliet) erin de titel te veroveren en bij
de jongens zegevierde Willy Liewes uit Groningen. Een fraai resultaat van de pupillen
van trainer Jan Hordijk op deze sterk bezette
nationale jeugdwedstrijden.

Na Rotterdam heeft Björn Borg ook het
WCT-toernooi van Monte Carlo op zijn naam
gebracht. In de finale had Borg geen enkele
moeite met Vitas Gerulaitis. De Amerikaan
verloor ditmaal met 6-2,6-1,6-3.
—

Klazienaveen mede-koploper
Het Paasweekeinde is voor CVSB met
een 2-1 zege op Hol wierde en Drachtster
Boys (0-1 overwinning op Zwartemeerse
Boys) gunstig verlopen. Wel moeten genoemde clubs nu Klazienaveen naast zich
dulden, want deze ploeg uit Zuidoost-

Zaterdagvoetbal
Drenthe wist uit twee ontmoetingen van de
achtervolgers de meeste punen te halen.
Bij SC Angelslo werd de volle winst veroverd (0-3) en met De Heracliden werden de
punten gedeeld (0-0).

The Knickerbockers faalde in haar streven
om mede op kop te komen. Weliswaar werd
zaterdag een 1-3 zege op Onstwedder Boys geboekt, maar Paasmaandag volgde een nederlaag met dezelfde cijfers tegen SC Angelslo.
CBVC bleef, evenals de studenten, op twee
punten van de leiders steken door zaterdag tegen De Heracliden gelijk te spelen (0-0) en
Paasmaandag verrassend te verliezen van

Zwartemeerse Boys (0-2).

De Heracliden verwijderde zich door beide
0-0 uitslagen wat verder van de gevarenzone.
Ook De Fivel en Holwierde veroverden twee
punten
Da stand:

CVSB

Drachtst. B.
Klaz. veen
The Knlckerb.
CSVC
Angelsl. B.

16-21
16-21
16-21
16-19
16-19
16-18

De Heracliden
Holwlerda
WW
De Fivel
Onstwedd. B.
Zwartem. B.

16-15
16-13
16-12
16-12
16-11
16-10

In de derde klas A zit koploper Heerenveense Boys op rozen. De drie punten die werden veroverd staan in schril contrast tot wat
belager 't Fean presteerde. De koploper klopte YVC (1-4) en deelde de punten met Wolvega, terwijl 't Fean tweemaal verloor. Onderaan behaalde QVC een uiterst belangrijke
overwinning op Leeuwarden (1-0).
De stand:
Heerenv. Boys
't Fean
VVT
Wolvega
De Hielpen
FC Meppel

16-26
16-21
15-19
16-19
16-19
16-18

Bolswardia
Holwerd

WC

Kootstert.
Leeuwarden
QVC

15-16
16-14
16-14
16-11
16- 7
16- 6

In de vierde klas B zag Grijpskerk Friese
Boys een punt dichterbij komen. De koploper
klopte Zwaagwesteinde met 0-1, terwijl Friese
Boys eerst Veenwouden met 0-3 geen kans
gaf, maar zich daarna gedeeltelijk verslikte in
een goed spelend VEV '67, waarbij Klaas
Meyer een kwartier voor het einde met een
„frommelgoal" voor de thuisclub de verdiende gelijkmaker liet aantekenen.
Ds stand:
Grijpskerk
Friese Boys
Anjum
Veenwouden
Aduard
Zw. w. einde

16-24
13-19
15-19
15-19
16-16
16-15

Drogeham
ONT

Suameer

VEV
Kollum
Mamio

15-14
15-14
16-12
14-10
14- 9
13- 7

In 4C viel Noordster opnieuw verder terug
doordat het team uit Oude Pekela in tegenstelling tot de concurrenten slechts een
enkel puntje uit de twee wedstrijden wist te
veroveren. Omlandia klopte LVC weinig
overtuigend (1-0) en verloor daarna met dezelfde cijfers van CWB. Poolster liet zich zaterdag door VVS verrassen (0-3) maar herstelde zich tegen LVC (0-1).

14
15
14

15
16

3EKLASSEB:
23 ONB
21 Gruno
19 Oosterwolde
18 VAKO
15 Roden
15 AMIC VMC
14 Gronitas
13 GOMOS
13 Forward
12 WK
10 Nw. Roden
5 Gron. Boys

15
14
14
15
14
15
15
14
14
15
15
14

21
20
19
18
15
14
14
13
11
10
10
9

De gestaakte wedstrijd GOMOS-Gronitas 0-1 (in
3B) is in de stand opgenomen.

In de derdeklas C won leider KSC gisteren
de belangrijke wedstrijd tegen SVBO met 1-0,
hoewel de Schoonoorders met een drietal invallers moesten aantreden. Zaterdag hadden
ze bij Emmerschans een punt moeten achterlaten. SVBO verdween naar de derde plaats
en moest DVC'S9 laten passeren. Erg triest
wordt de positie van Spel. Stadskanaal, dat in
eigen huis weer twee zware nederlagen moest
incasseren. Degradatie naar de vierde klas is
slechts een kwestie van tijd. Er is voor Spel.
Stadskanaal geen enkele hoop meer.
In de derde klas D is de koppositie van Be
Quick er beduidend beter op geworden. Zelf
wonnen de stadjers twee keer met 3-0 van
HSC en FVV, terwijl Zuidlaren zaterdag zo
vriendelijk was zich door Veendam '94 te laten verrassen. (1-2). Be Quick kwam tegen
FVV fortuinlijk aan de leiding, toen de
FVV'er Itse Teuben de bal langs zijn eigen
doelman werkte. (1-0). Na de pauze werd het
door Bamberg 2-0 en door Schuurman 3-0.
Jurrie Oostland van FVV kwam nog in het
boekje van de scheidsrechter terecht. Onderaan is de strijd om de degradatie te ontlopen er spannender op geworden door de 2-0
zege, die MOVV op WEO behaalde.
3EKLASSE C:
KSC
16
DVC'S9
16
SVBO
16
16
VIOS(Ö)
Raptim
16
16
TEW
Gass.nijv.
16
Annen
16
Schooneb.
16
SVCC
16
Emmersch.
16
SC Stadskan. 16

24
21
19
19
19
18
18
17
12
12
11
2

3EKLASSE D:
Be Quick
15
Zuidlaren
15
15
FVV
ASVB
15
Noordster
15
15
Noordpool
WEO
14
Veendam'94
16
Nweschans
14
GVAV Rap.
15
MOVV
15
HSC
14

24
21

21
16
16
15
14
13
12
12
9
5

Bij de vierde klassers kwam er in 4G een
nieuwe leider. Terwijl Wildervank zaterdag
een puntje aan het bezoekende NOVO moest
afstaan (0-0) en maandag door terreinafkeuring in Scheemda niet in het veld kwam,
won Alteveer met 3-1 van het Winschoter BATO, waarmee het het puntentotaal van Wildervank bereikte, maar een wedstrijd minder
speelde. De overige koplopers handhaafden
zich, waarbij Frisia en Peize zeer comfortabel
op de eerste plaats staan.
In de vierde klas A verbeterde het Bolswarder CAB zijn koppositie door twee overwinningen. In 4B verloor leider Steenwijkerwold gisteren onverwacht met 2-1 van Bakkeveen, waardoor achtervolger Heerenveen
tot op twee punten kon naderen. In 4C is het
aloude Frisia nauwelijks meer af te stoppen.
De Leeuwarders wonnen twee keer en voeren
nu de ranglijst aan met een voorsprong van
liefst zes punten.
In de vierde klas D verspeelde koploper
Froombosch zaterdag een puntje tegen
Oosterhoek (2-2). Gisteren won Froombosch
met 3-2 van Hunsingo en versloeg Zeester
Marcia met 1-0. De Zoutkampers hebben een
verliespunt minder en dus op dit moment de
beste kansen. Oosterhoek haalde uit naar het
in de kopgroep vertoevende Warffum, dat
met een 6-0 nederlaag moest afdruipen. Perdok, Uiyerlinden, Dermo, De Borst, Lever en
Stiekel maakten de zes treffers. Eenrum blijft
op afstand wachten op misstappen. De Eenrumers wonnen met 2-0 van Farmsum.
4EKLASSE A:
4EKLASSE B:
CAB
14 22 Steenwljkerw. 15
St. Annapar.
15
14 18 Heerenv.
Geel Wit
13 16 Wacker
15
SC Franeker 14 16 VENO
14
Oosterlittens
13 15 Renado
14
GAVC
14 15 IBakkev.
14
15 14 Stanfrie»
13
Dronrijp
Black B.
15
14 14 3e Blesse
14 13 Jdiros
14
Trijnwèlden
15 10 Vlildam
15
Irnsum
14
1 Oldeholtp.
14
Sparta's9

23
21
19
18
16
15
13
12
11
8
2

Derde en
vierde
klassers

krijgt n u nog een kansje op ontsnapping, vooral doordat Niekerk twee keer verloor. GVB uit
Grootegast klom uit de gevarenzone omhoog
door twee overwinningen op Haren en Nie-

kerk.
In de vierde klas F duurt de race tussen
Zwartemeerse Boys en Hunso voort. Zwartemeerse Boys slaagde er in de uitwedstrijd
tegen belager Hunso met 2-2 te beëindigen,
zodat het onderlinge verschil ongewijzigd
bleef. Gisteren won de koploper royaal met
7-0 van Gieten, een opmerkelijke uitslag.
In de vierde klas G kwam Alteveer aan de
leiding door een 3-1 triomf over BATO. Wildervank maakte zaterdag een halve struikeling over NOVO en dat kostte de Wildervan ksters de koppositie.
In de vierde klas H toonde Dalen zich een
sterke koploper door weer vier punten aan zijn
totaal toe te voegen. Zaterdag won Dalen de
uitwedstrijd tegen Ruinen met 1-2 en vervolgens werd Smilde met 4-0 verslagen. Sieben (2x), Mulder en Bleuming maakten de
goals. Twee spelers kwamen in het boekje van
de scheidsrechter: Bleuming (Dalen) en Van
der Giessen (Smilde). VKW uit Westerbork
kwam in moeilijkheden door een 2-0 nederlaag tegen hekkesluiter Dwingeloo, dat door
ontsnapweer
overwinning
deze
pingsmogelijkheden heeft gekregen. Beilen is
helemaal uit de kopgroep weggevallen door
twee nederlagen, zaterdag met 3-2 tegen
Smilde en gisteren met 2-0 tegen Havelte.
4E KLASSE F:
4E KLASSE E:
Zwart.
15 22
Boys
Peize
25
14
15 20
Westerbr.
15 17 Hunso
15 19
Hellas VC
13 15 STA
15 17
Tolbert
13 15 SPW
13 16
14 14 FC Assen
Wilper B.
14 15
Marum
14 13 Weerdinge
15 12
Haren
13 12 Gieten
GVB
13 11
14 12 WC
9 Weit. B.
15 10
Zuidhorn
12
13 9
Niekerk
13
9 Amboina
Astrea
13
13
5
7 Buinerveen
De gestaakte wedstrijd Marum-Tolber! 0-1 (in 4E)
is in de stand opgenomen.
4EKLASSE G:
4EKLASSE H:
14 22
Alteveer
13 20 Dalen
15 21
Wildervank
14 20 Havelte
14 16
Meeden
14 17 Beilen
NOVO
13 16 Protos
15 16
Bareveld
13 15 Ruinen
14 15
13 12 Asser B
14 13
Heiligerlee
Scheemda
13 11 Smilde
15 12
ZNC
14 10 SC H'smilde 14 11
BATO
15 10 ZBC
14 11
12 8 VKW
14 11
Sellingen
15 10
12 7 Dwingeloo
Bellingwolde

Weerink en Mulder
fluiten halve
finale bekerduels

Twee noordelijke prof-scheidsrechters, de
internationals Henk Weerink (Coevorden) en
Egbert Mulder (Slochteren) gaan een halve
finale leiden in de strijd om de KNVB-beker.
'Mulder fluit donderdag de eerste wedstrijd
tussen FC Twente en PSV in Enschede. De return staat onder leiding van Jan Keizer uit
Volendam.
Gerard Geurds uit Eindhoven fluit de
eerste wedstrijd tussen Volendam en Ajax,
waarna Weerink het karwei vervolgens afmaakt in Amsterdam. De bekerfinale wordt
dit jaar gefloten door Gerard Jonker uit Voorburg. Zoals gewoonlijk is de eindstrijd het
afscheidscadeau aan een toparbiter die 47
.

jaar is en met verplicht pensioen gaat.

De international Corver (blessure), Beek en
Van Ettekoven (vormcrisis) komen dit seizoen niet voor een van de eindronden in de bekercompetitie in aanmerking. Bij de proffluiters zijn naast de geopereerde Charles
Corver ook Louis Beukman en Georg Oetelmans door blessures uit deroulatie.

Eems Boys werd volkomen door Lycurgus
overspeeld (0-4) en veroverde daarna slechts
eenpuntopMiddelstum
De stand:
Omlandla
Poolster
Noordster
Eems Boys
Vlboa '
Middelst.

14-19
14-17
15-17
14-16
14-16

14-15

Corenos
Lycurgus
VVS

14-14

CWB
LVC

14- 1

15-14
15-11

14-16

In 4D is het kampioenschap van SCN nog
een kwestie van tijd. De ploeg uit Nieuwlande
veroverde de volle winst op BSVV (0-1) en
Borger (0-3). Noordseschut pakte wel de volle
winst tegen Minjak (0-4) maar moest een
punt aan TEW afstaan. Borger lijkt hier het
kind van de rekening te worden door opnieuw
geen puntenwinst te boeken.
Ds stand:

SCN
N. schut
Hoogeveen
Minjak
Fit Boys
CEC

15-27
16-22
16-20
15-17
16-16
16-14

NKVV
TEW
LTC
Se,a

BSVV
Borger

16-14
16-14
16 14
16 13
16-11
16- 8
"
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BE QUICK—FW 3—o. Jan de Looff (links) van Be Quick in de aanval
met Geert Schuurman als belangstellende waarnemer.
•

Vandaag opent de meest
komplete gereedschap-zaak van Noord-Nederland.

Veldpape Gereedschap
aan 't Damsterdiep 7.

Elke vakman en doe-het-zelver zal
watertanden van zoveel keus in
wereldmerken, kwaliteit en scherpe prijzen.
U kunt voor het eerst met eigen ogen
bekijken, waarom Veldpape Gereedschap

Dit verkopen wij allemaal!
wi j wülen pro b eren u een indruk te geven
van net grote assort ment dat W Ü verkopen.
Zoiets kan natuurlijk niet volledig zijn. Het
allerbeste is dan ook, dat u zelf bij ons
ubinnenstapt
aan i.het Damsterdiep 7.
gereedschappen, elektrisch
handgereedschap, luchtgereedschap en

t?
u
gigantischu assortiment wereldmerken
Een
op
het gebied van gereedschappen en machines
voor de vakman en de doe-het-zelver.
i

*•

.

t-n

j-

mw f f

garagegereedschap en
-apparatuur
elektrotechnisch
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gereedschap
elektronica en fijnmechanisch gereedschap
precisie- en
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Wilt u een bepaalde demonstratie bijwonen,
bel ons dan even. Wij vertellen graag wanneer
de demonstraties precies gepland zijn

j

_

________

uitsluitend wereldmerken breneen
gecompleteerd met een ongekend
assortiment en een werkelijk onalledaagse
service.

Metaal-, draai-en freesbanken: Hamfa
enEmco
Hamer- en klopboormachines: Metabo,
Bosch, Marto, Kango.
Luchtgereedschap: Fuiji.
Lastransformatoren: Deca en Oviweld.
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Gereedschap om te beoordelen, dat wn

-

y-s
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gereedschap-zaak van Noord-Nederland. U
bent van harte welkom bij Veldpape

*.

.
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Laat deze kans niet voorbijgaan om kennis
te maken met de meest komplete

Tijdens ons Open Huis van 17 t/m 21 april
dagelijks verschillende demonstraties
met onze gereedschappen en machines.
U ziet o.a. demonstraties van:
Tackers: Union en Bea.
Houtbewerkingsmachines: L.M.S. EluMetabo-Bosch-Holz-Her-Skill-Emco
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Kom óók kijken!

Dagelijks demonstraties
tijdens Open Huis
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meetgereedschap
loodgieters- en
c.v.-gereedschap en
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zodoende hoeven wij nooit ~nee te
verkopen. En tenslotte de prijs.
De Veldpape-prijzen liggen gewoon scherp!
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machines voor hout- en

Wat is nu zo speciaal aan onze zaak, zult u
zich afvragen. Allereerst de letterlijk
ongelooflijk brede keus.
Vervolgens de onalledaags goede service
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Veldpape betekent

nUft ZZT.
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Aan het DamsterdeD 7 ( cht r d
Gado-wachtkamer) staat u een geweldige
verrassing te wachten
•

carosserie- en uitdeukgereedschap
schildersgereedschap en spuitapparatuur
stucadoors- en tegelzetapparatuur
compressoren en aggregaten autogeen, co 2
en elektrische lasapparatuur plus
u
i»
benodigdheden tumgereedschap slijp-,
en zaagprogramma steen/
en metaalborenprogramma
r e,k merk machine
•
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